Załącznik do Uchwały nr 89/2016
Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020
z dnia 1 września 2016 r.

Kryteria wyboru projektów
Działanie: 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poddziałanie: 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną
Priorytet: 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną (…)
Cel szczegółowy: Zwiększony dostęp do usług społecznych
Schemat: Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

A. Kryteria Formalne
A.1

A.2

Wniosek o dofinansowanie projektu został
złożony we właściwym terminie,
do właściwej instytucji i w odpowiedzi
na właściwy konkurs

Ostateczna wersja wniosku
o dofinansowanie projektu

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz
do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie
projektu w formie wydruku z generatora wniosku o dofinansowanie projektu, udostępnionego
przez IZ RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna”
nie jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B. Kryteria merytoryczne – ogólne

B.1

1

1

Kwalifikowalność wnioskodawcy/
partnerów

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:
1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządową jednostkę organizacyjną posiadającą osobowość prawną,
5) organizację pozarządową,
6) kościół,
7) związek wyznaniowy,
8) osobę prawną kościoła,

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy błędów w ramach poszczególnych kryteriów o elementy wskazane przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs (IOK). Poprawa nie może prowadzić do istotnej
modyfikacji projektu.
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9) osobę prawną związku wyznaniowego.

B.2

Prawidłowość wyboru partnerów
uczestniczących/realizujących projekt

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące
integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.
Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy):

B.3

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania dofinansowania
ze środków Unii Europejskiej

Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków
funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
885 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1212),
- przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. 2016, poz. 217).
Weryfikacji podlega również , czy na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy
publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną
z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym oraz czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem
w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa
na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej
sytuacji.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu):
Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych
z możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia
PE i Rady (UE) NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) oraz projekt nie
obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą
2
odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 ) w następstwie
przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3
lit. f) rozporządzenia nr 1303/2013.
Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację przedmiotu projektu lub kodu PKD/EKD pod
kątem czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania.
Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem pomocy publicznej (jeśli
wystąpi) i przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych.

B.4

B.5

B.6

B.7

Miejsce realizacji projektu

Gotowość techniczna projektu
do realizacji

Załączniki do wniosku
o dofinansowanie projektu
są kompletne, poprawne i zgodne
z przepisami prawa polskiego
i unijnego oraz wymogami Instytucji
Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020

Zgodność projektu z wymaganiami prawa
dotyczącego ochrony środowiska

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium województwa kujawskopomorskiego (art. 70 rozporządzenia nr 1303/2013).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została
ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu (jeśli dotyczy). W przypadku zgłoszenia
robót budowlanych wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie bądź informację
od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ww. organ nie
wniósł sprzeciwu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie
załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu oraz czy załączniki
do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz
z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO
WK-P 2014-2020.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

2
Rozporządzenia 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(Dz. U. UE L 2013, nr 347, s.320
ze zm.) (dalej: rozporządzenie nr 1303/2013).
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B.8

B.9

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/pomocy de minimis

Cele projektu wspierają realizację celów
określonych w Działaniu 6.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną,
Poddziałaniu 6.1.2 Inwestycje
w infrastrukturę społeczną

Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub czy jest
ona zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy inwestycyjnej na infrastrukturę lokalną w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 1208).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy mieszkańcy
regionu uzyskają lepszy dostęp do usług społecznych? W tym kontekście należy zbadać czy
zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia
celów działania.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy projekt dotyczy:
1. Przebudowy, remontu zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania
3
4
5
socjalne , wspomagane i chronione (możliwa interwencja poza części wspólne
budynków).

B.10

Projekt jest zgodny z typami projektów
przewidzianymi do wsparcia w ramach
Poddziałania 6.1.2 Inwestycje
w infrastrukturę społeczną

6

2. Budowy , rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, adaptacji, remontu, modernizacji oraz
7
wyposażenia obiektów na potrzeby realizacji usług świadczonych w środowisku lokalnym .
Wsparcie może być kierowane w szczególności na tworzenie i rozwój placówek wsparcia
8
i opieki (dzienne domy pobytu, środowiskowe domy samopomocy, kluby samopomocy),
innych ośrodków świadczących usługi społeczne lub usługi aktywnej integracji (np. agencje
usług społecznych).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

3

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego - lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania
ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa
domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.
4
W rozumieniu definicji zawartej w rozdziale 3 pkt. 8 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
5
Zgodnie z art. 53 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia
samodzielnego życia lub zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
6
Budowa nowych obiektów jest finansowana pod warunkiem, że zapewnienie infrastruktury nie jest możliwe w inny sposób. W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości
wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu na danym terytorium analizą potrzeb, deficytów i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym.
7
innych niż usługi opieki nad dziećmi do lat 3, placówki opiekuńczo-wychowawcze i rodzinne domy dziecka i ośrodki preadopcyjne, dla których zaplanowano odrębne konkursy.
8
Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).
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B.11

B.12

Wskaźniki realizacji celów projektu

Prawidłowość określenia wkładu własnego

Ocenie podlega:
- czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz
podano czas ich osiągnięcia?
- czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?
- czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu?
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi:
- nie mniej niż 15 % wydatków kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą publiczną,
- dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z wymogami właściwych programów
pomocowych, jednak nie mniej niż 15 % wydatków kwalifikowalnych.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu.

B.13

Projekt nie został zakończony przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu

Na podstawie art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013 projekty nie zostaną wybrane
do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem
wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy
wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71
rozporządzenia nr 1303/2013.

B.14

Trwałość operacji

B.15

Wykonalność techniczna, technologiczna i
instytucjonalna projektu

B.16

Kwalifikowalność wydatków

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część
formularza wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte
w dokumentacji projektowej.
Ocenie podlega czy:
- Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas
niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji
procedur?
- Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami
prawnymi?
- wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu?
- Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny?
- wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu?
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
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- Czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem
1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.)?
- Czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego?
- Czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP?
- Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?
- Czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku
z realizacją projektu?
- Czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?

(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z:

B.17

Zgodność z zasadami horyzontalnymi

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
9
z niepełnosprawnościami . W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura
została zaprojektowana/zostanie zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą
projektowania uniwersalnego.
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub
neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej O neutralności można mówić wtedy,
kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad
10
a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne .

B.18

9

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona
poprawnie, w szczególności:
- Czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów
dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,
- Czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych?,
- Czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?,

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).
10
Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do tych elementów projektu,
w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1).
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- Czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych?,
- Czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich
analiz?,
- Czy zapewniona została trwałość finansowa projektu?

B.19

Zgodność dokumentacji projektowej
z Regulaminem konkursu

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie
z Regulaminem konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

11

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

C.1.1

We wniosku o dofinansowanie projektu
zawarto analizę zapotrzebowania
na infrastrukturę w zakresie świadczenia
usług społecznych lub usług aktywnej
integracji

W ramach kryterium dostępu, w oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie projektu,
weryfikowana będzie analiza potwierdzająca zapotrzebowanie na infrastrukturę w zakresie
świadczenia usług społecznych lub usług aktywnej integracji w perspektywie minimum
2 letniej. Analiza musi zostać przeprowadzona dla obszaru danej gminy/powiatu i dotyczyć
infrastruktury tego samego rodzaju, która będzie wspierana w ramach projektu. Analiza może
zostać przeprowadzona na podstawie dostępnych dokumentów/danych takich jak: Ocena
zasobów pomocy społecznej w województwie kujawsko-pomorskim, lokalne strategie, dane
GUS. W przypadku braku przedmiotowej analizy, dany wniosek zostaje odrzucony, w związku z
niespełnieniem przez wnioskodawcę kryterium dostępu.
Analiza przeprowadzona dla obszaru danej gminy/powiatu musi zawierać informacje dot.:
•
•
•
•
•
•

Diagnozy problemów,
Diagnozy potrzeb
Analizy trendów demograficznych
Poziomu dostępności usług
Degradacji obszarów
Oczekiwanych rezultatów

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

11

Patrz przypis 1.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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C.1.2

C.1.3

C.1.4

Projekt zakłada wsparcie wyłącznie
infrastruktury służącej zwiększeniu
dostępności do usług świadczonych
w lokalnej społeczności
(kryterium nie dotyczy mieszkań
socjalnych)

Zakaz współfinansowania projektów
z Funduszu Dopłat

Komplementarność z innymi
przedsięwzięciami

Ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie infrastruktury służącej zwiększeniu dostępności
do usług świadczonych w lokalnej społeczności w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego funduszy Rozwoju regionalnego
na lata 2014-2020.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy realizacja projektu nie jest współfinansowana ze środków Funduszu Dopłat
w oparciu o ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali
socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem realizowanym lub
planowanym do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
WK-P na lata 2014-2020. Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie/dopełnianie się
projektów. Realizacja komplementarnego projektu, finansowanego ze środków EFS, musi
nastąpić najpóźniej do końca trwałości projektu dofinansowanego ze środków EFRR, w ramach
niniejszego konkursu.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

W związku z powyższym wraz z dokumentacją projektową Wnioskodawca przedłoży fiszkę dla
projektu planowanego do realizacji w ramach EFS.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
C.2 Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe

C.2.1

Projekt realizowany jest
w partnerstwie

Ocenie podlega czy projekt zakłada formalne partnerstwo dwusektorowe obejmujące sektor
12
13
publiczny i sektor społeczny . Partnerstwo to miałoby się przyczynić do wykorzystania m.in.
posiadanej infrastruktury, kontaktów, zaplecza oraz możliwości podmiotów współpracujących.

liczba punktów
możliwa do
uzyskania

minimalna
liczba punktów
niezbędna
do spełnienia
kryterium

Nie - 0 pkt
Tak - 5 pkt

n/d

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

12

Ogół podmiotów gospodarki narodowej grupujących własność państwową (Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych), własność jednostek samorządu terytorialnego lub samorządowych osób prawnych oraz
„własność mieszaną” z przewagą kapitału (mienia) podmiotów sektora publicznego.
13
Organizacje, które nie są nastawione na zysk ani też nie stanowią elementu struktury państwa.
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C.2.2

C.2.3

Projekt realizuje podmiot ekonomii
społecznej

Projekt uwzględnia modernizację
energetyczną budynku

Ocenie podlega czy projekt jest realizowany przez podmioty ekonomii społecznej zdefiniowane
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i
Europejskiego funduszy Rozwoju regionalnego na lata 2014-2020.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy projekt uwzględnia modernizację energetyczną budynku objętego
projektem.

Nie - 0 pkt
Tak - 5 pkt

n/d

Nie - 0 pkt
Tak - 5 pkt

n/d

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
W przypadku infrastruktury mieszkań socjalnych, wspomaganych i chronionych ocenie podlega
czy ich lokalizacja jest dostępna pod względem możliwości szybkiego, niedrogiego dotarcia
do miejsc świadczenia usług społecznych lub usług aktywnej integracji (z mieszkania do miejsc
świadczenia usług – przynajmniej jednej).
Punkty przyznawane będą następująco:
W przypadku Bydgoszczy i Torunia:
100% grupy docelowej w czasie ≤ 40 min - 10 pkt
Minimum 80% grupy docelowej w czasie ≤ 40 min – 6 pkt.
Minimum 60% grupy docelowej w czasie ≤ 40 min – 2 pkt.
Poniżej 60% grupy docelowej w czasie ≤ 40 min – 0 pkt.
C.2.4

Dostępność infrastruktury w zakresie
świadczenia usług społecznych lub usług
aktywnej integracji

W przypadku Grudziądza, Inowrocławia i Włocławka:
14
100% grupy docelowej w czasie ≤ 30 min - 10 pkt
Minimum 80% grupy docelowej w czasie ≤ 30 min – 6 pkt.
Minimum 60% grupy docelowej w czasie ≤ 30 min – 2 pkt.
Poniżej 60% grupy docelowej w czasie ≤ 30 min – 0 pkt.
W pozostałych przypadkach:
100% grupy docelowej w czasie ≤ 20 min - 10 pkt
Minimum 80% grupy docelowej w czasie ≤ 20 min – 6 pkt.
Minimum 60% grupy docelowej w czasie ≤ 20 min – 2 pkt.
Poniżej 60% grupy docelowej w czasie ≤ 20 min – 0 pkt.
W przypadku pozostałej infrastruktury ocenie podlega czy miejsce świadczenia usług
społecznych lub usług aktywnej integracji jest dostępne dla zidentyfikowanych odbiorców
wsparcia pod względem możliwości szybkiego, niedrogiego dotarcia z miejsca zamieszkania

0 – 10 pkt.
według oceny

2 pkt.
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do miejsca świadczenia usług.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

C.2.5

Zgodność ze standardami kształtowania
ładu przestrzennego
w województwie

Ocenie podlega czy projekt posiada pozytywną opinię wydaną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro
Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami
15
w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim .
Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu.

15

Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.

Nie - 0 pkt
Tak - 5 pkt

n/d

