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C.1 Kryteria strategiczne – dostępu

C.1.1 Zgodność ze strategią rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega, w szczególności, czy:

- wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF1;

- proponowane działania są spójne z celami,  priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii ZIT BTOF 

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

Niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku.

Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT   

1 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego  NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.
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C.2 Kryteria premiujące

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu 

oceniających podczas oceny spełnienia kryteriów merytorycznych 

(punktowych) oraz spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię 

punktową (maksymalnie 40 punktów).punktową (maksymalnie 40 punktów).

Projekty, które nie spełniają kryteriów punktowych, nie tracą 

punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-merytorycznej. 

Waga punktowa poszczególnych kryteriów premiujących określona 

jest przy definicji kryterium.
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C.2 Kryteria premiujące

C.2.1 Projekt zakłada realizację wsparcia wyłącznie dla osób z niepełnosprawnościami

Ocenie podlega czy projekt  zakłada wsparcie w 100% skierowane do osób:

a) znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności; 

lub

b) z niepełnosprawnością sprzężoną 2, oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby 

z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi.

Spełnienie warunku decyduje o przyznaniu punktów:Spełnienie warunku decyduje o przyznaniu punktów:

Tak - 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

2 Osoba z niepełnosprawnością sprzężoną – osoba, u której stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności 

(zdefiniowane w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 

wykorzystaniem EFS i EFRR na lata 2014-2020).
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C.2 Kryteria premiujące

C.2.2 Projekt zakłada partnerstwo z jednostką samorządu terytorialnego i/lub ich jednostkami organizacyjnymi                               

(w tym OPS/PCPR)

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy wniosek o dofinansowanie projektu złożony przez podmiot 

wymieniony w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie i/lub podmiot ekonomii 

społecznej zakłada partnerstwo z jednostką samorządu terytorialnego i/lub ich jednostkami organizacyjnymi 

(w tym OPS/PCPR).

Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
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C.2 Kryteria premiujące

C.2.3 Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 40% uczestników należących do trzeciego profilu pomocy

Ocenie podlega czy co najmniej 40% uczestników projektu to osoby bezrobotne  należące do trzeciego profilu 

pomocy w oparciu o ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
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C.2 Kryteria premiujące

C.2.4 Projekt charakteryzuje się dużą efektywnością kosztową

Ocenie podlega czy Wnioskodawca tworząc budżet projektu uwzględnił w nim dużą efektywnością kosztową 

zaplanowanych do realizacji zadań. Kryterium zapewnia preferowanie projektów, których średnia wartość 

wszystkich kosztów projektowych w przeliczeniu na jedną osobę wykazaną we wskaźniku „Liczba osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie” nie przekracza 12.000,00 zł 3.

W związku z koniecznością zapewnienia osiągnięcia optymalnego poziomu wskaźników zaplanowanych dla 

Poddziałania 9.1.1, wprowadzono kryterium premiujące. Nie powoduje to jednocześnie ograniczenia

w zakresie dostępu do dofinansowania projektów uwzględniających specyficzne wsparcie dla grup szczególnie w zakresie dostępu do dofinansowania projektów uwzględniających specyficzne wsparcie dla grup szczególnie 

defaworyzowanych, których wsparcie wymaga większych środków na ich indywidualne wsparcie w ramach danego 

przedsięwzięcia. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Tak - 10 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

3 Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia możliwości

pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans 

i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.



Poddziałanie 9.1.1 Aktywne włączenie społeczne w ramach ZIT   

C.2 Kryteria premiujące

C.2.5

Projekt zakłada wydłużony okres trwałości nowoutworzonych miejsc świadczenia usług aktywnej integracji w 

przypadku 2 typu przedsięwzięć

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zadeklarowany okres zachowania wydłużonej trwałości utworzonych 

podmiotów (w szczególności nowotworzonych CIS i KIS)/miejsc świadczenia usług/miejsc pracy (w szczególności 

w ramach ZAZ i WTZ). 

Okres wydłużonej trwałości powinien być nie mniejszy niż 6 miesięcy od minimalnego okresu trwałości dla Okres wydłużonej trwałości powinien być nie mniejszy niż 6 miesięcy od minimalnego okresu trwałości dla 

projektu.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Tak – 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.



C.2 Kryteria premiujące

C.2.6 Projekt zakłada wykorzystania rozwiązań lub produktów wypracowanych w ramach:

a) projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

b) projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

lub PO WER.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie czy projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań lub produktów 

wypracowanych w ramach: 

a) projektów systemowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki lub;

b) projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL lub Programu Operacyjnego 
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b) projektów innowacyjnych Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL lub Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

W ramach tego kryterium należy wskazać konkretne rozwiązanie lub produkt, który będzie korespondował

z zaplanowanymi w projekcie działaniami /formami wsparcia dla grupy docelowej.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Tak - 5 pkt.

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.



Dziękuję za uwagę

Biuro ZIT BTOF

www.zit.btof.pl


