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Priorytet
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Schemat:
Lp. konkursu

Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do
zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz
promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę
n/d
A.1

Planowany termin
1
rozpoczęcia naboru

Projekty grantowe

TAK

Planowana
alokacja (zł)

1 469 623
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X

X

Wymagany wkład własny beneficjenta
TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu własnego
w finansowaniu wydatków
kwalifikowalnych projektu

15%

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad
2
dziećmi do lat 3, poprzez:

Typ/typy projektów
przewidziane do
realizacji w ramach
konkursu

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych
formach opieki przewidzianych ustawą,
2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,
4. dostosowanie miejsc opieki
z niepełnosprawnościami.

na

dziećmi

do

lat

3

do

potrzeb

dzieci

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika
W podziale na:

1

Ogółem

Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez Zarząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 rok.
2
Numeracja wybranych typów projektów zgodnie z SzOOP.

w konkursie
Kobiety

Mężczyzn

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu

60

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Ogółem
w konkursie
Kobiety

Mężczyzn

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3

60

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

3

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1
Wnioskodawca składa maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany
konkurs

Definicja kryterium:
Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków
o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.:
1.

dwa razy jako lider albo

2.

dwa razy jako partner albo

3.

raz jako lider a raz jako partner.

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe
posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski
o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej.
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie
posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski
w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj.
pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu,
w imieniu tej jednostki.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

UWAGA:
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy
nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we
wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych
przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda
jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć
maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs

3

Kryteria przyjęte Uchwałą nr …/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia …… 2018 r.

1-2, 4

tzn.:
1.

dwa razy jako lider albo

2.

dwa razy jako partner albo

3.

raz jako lider a raz jako partner.

Złożenie więcej niż dwóch wniosków o dofinansowanie projektu przez danego
wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego
złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż dwa razy jako partner skutkuje
odrzuceniem wszystkich projektów, w których występuje jako partner.
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie
projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.2

Realizacja projektu odbywa się na wskazanym obszarze

Definicja kryterium:
4

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT BTOF ;
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2, 4

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2, 4

Tak/nie
(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.3

Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu:
Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki
nad dziećmi do lat 3, poprzez:
1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych
do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych
formach opieki przewidzianych ustawą,
2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i
niani,
4. dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami.
Typ projektu 2 może być realizowany wyłącznie w powiązaniu z typem 1 lub 4.

4

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczająca obszar
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.4
Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest każdy podmiot z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy
podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących
działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2, 4

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2, 4

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.5

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o
dofinansowanie wynosi 100 000 zł.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.6

Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 85%

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych
wskazany w treści wniosku o dofinasowanie na poziomie projektu nie
przekracza 85%.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2, 4

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.7

Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekty są realizowane na obszarze objętym RPO WK-P,
tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują
osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące
się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych
podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego.
oraz
Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:
•

•
•
•

osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem
pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,
w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie
dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
5
osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3
opiekunowie dzienni/ kandydaci na dziennych opiekunów
nianie/ kandydaci na nianie

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2, 4

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.8

Wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków kwalifikowalnych

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków
kwalifikowalnych projektu.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

Stosuje się do
typu/typów (nr)

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.

5

Wsparcie wskazanej grupy dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

1-2, 4

B.1.9

Wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na miejsca
opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze objętym projektem, w tym zawarł we
wniosku o dofinansowanie projektu analizę uwarunkowań w zakresie
zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz
demograficznych.
Informacje nt. obszarów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia zawarte są
w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat
3 w województwie kujawsko-pomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu
konkursu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.10 Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat lub
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat
w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektu trwa nie dłużej
niż 24 miesiące

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy zaplanowany okres zapewnienia finansowania działalności
bieżącej nowo utworzonych/ dostosowanych do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub
klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów
współfinansowanych ze środków EFS, nie przekroczy 24 miesięcy.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1,4

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.11 Projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję
publiczną lub niepubliczną

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna
gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną
instytucję publiczną lub niepubliczną.
Powyższy

warunek

nie

ma

zastosowania

w przypadku

dostosowania

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki rozumie się również utworzenie
nowego podmiotu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.12 W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 i
dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez
okres co najmniej 2 lat

Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych i dostosowanych do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad dziećmi do
lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres
co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość musi być
zapewniona z innego źródła niż środki europejskie.
Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotu do świadczenia usług
w ramach
utworzonych
i
dostosowanych
do
potrzeb
dzieci
z
niepełnosprawnościami w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
.Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 20142020 wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu musi zawrzeć
informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje z jakiego źródła,
innego niż środki europejskie, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum
2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, a także planowane działania
zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu
finansowania EFS.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1,4

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1,4

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
B.1.13

B.1.13

Wnioskodawca zapewnia, że nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków z EFS i resortowego

programu MALUCH+
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie
projektu, iż te same koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem
utworzonego miejsca opieki w ramach projektu nie będą jednocześnie
finansowane z innych źródeł, w tym w szczególności z resortowego
Programu „MALUCH+”.
Powyższe ma na celu uniknięcie podwójnego finansowania tych samych
wydatków związanych z tym samym miejscem opieki z różnych źródeł. Nie
wyklucza to, by np. środki z resortowego Programu "MALUCH+" stanowiły
wkład własny beneficjenta, przy czym w takim przypadku beneficjent na
etapie realizacji projektu zobowiązany jest przedstawić szczegółowy
kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat źródeł
finansowania poszczególnych wydatków.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1,4

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie
konkursu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.14 Wnioskodawca zapewnia, że w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości nie wystąpi
podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do tego samego miejsca opieki.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie
projektu, iż w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości nie wystąpi
podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do
tego samego miejsca opieki, tzn. koszty poniesione na sfinansowanie usługi
bieżącej opieki nad dziećmi (voucher) nie mogą być wykazywane
jednocześnie jako koszty utworzenia nowego miejsca opieki nad dziećmi do
lat 3. Nie jest możliwe finansowanie jednocześnie kosztów bieżących
związanych z funkcjonowaniem nowo utworzonego miejsca opieki oraz
kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem istniejącego miejsca
opieki.
Stosuje się do
typu/typów (nr)

1,4

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego
lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie
konkursu.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji.

B.1.15 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie przekracza
30% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
Definicja kryterium:

Stosuje się do

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i
w ramach cross-financingu nie przekracza 30% wartości projektu i w
przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.

typu/typów (nr)

Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości
jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów
bezpośrednich projektu.
Wydatki
w
ramach
cross-financingu
w
projektach
współfinansowanych z EFS należy rozumieć w sposób wskazany w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych
w ramach projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres
zachowania trwałości projektu wynosi 5 lat od daty płatności
końcowej na rzecz beneficjenta.
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu
podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego
konkursu w Regulaminie konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.
C. KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ
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C.1 KRYTERIA STRATEGICZNE - DOSTĘPU
C.1.1

Zgodność ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategia ZIT BTOF)

Definicja kryterium:
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega,
w szczególności, czy proponowane działania są spójne z celami, priorytetami
i działaniami opisanymi w Strategii ZIT BTOF.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

6

W ocenie spełnienia kryteriów strategicznych dopuszcza się możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
wnioskodawcę.

1-4

C.2 KRYTERIA STRATEGICZNE - PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryterium:

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od
obydwu oceniających podczas oceny spełniania
kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria
premiujące, otrzymują premię punktową (maksymalnie
34 punkty).
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących,
nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny
formalno-merytorycznej. Waga punktowa
poszczególnych kryteriów premiujących określona jest
przy definicji kryterium.

C.2.1
Projekt zakłada tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego
opiekuna

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono tworzenie miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna, oraz w jakim stopniu.
Punkty przyznawane będą za procentowy udział liczby utworzonych miejsc
opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna w stosunku
do wszystkich miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach
projektu, w następujący sposób:
•

100%- pkt. 4 pkt

•

Od 50% do 99%-t. 3 pkt

•

Od 10% do 49% - 2 pkt

•

mniej niż 10% – 1 pkt.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2, 4
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.2

Projekt realizowany będzie przez podmioty ekonomii społecznej

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt realizowany będzie przez podmioty ekonomii

7

przyznanie punktu uzależnione jest od utworzenia w ramach projektu co najmniej jednego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3
w ramach instytucji dziennego opiekuna
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społecznej . W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie,
kryterium uznaje się za spełnione jeśli PES będzie realizował w projekcie
zadania dotyczące usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, niezależnie od
pełnionej roli (Lidera albo Partnera).
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
•

Tak – 2 pkt.

•

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.3
Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez administrację publiczną i podmiot/y ekonomii
społecznej.

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w partnerstwie przez
administrację publiczną i podmiot/y ekonomii społecznej, w ramach którego
usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 realizowane są przez PES.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
•

Tak – 2 pkt.

•

Nie – 0 pkt.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2, 4

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.4
Projekt zakłada utworzenie lub dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono utworzenie lub dostosowanie
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
Zapisy wniosku o dofinansowanie, w szczególności opis zadań, powinny wprost
wskazywać
do
jakiego
rodzaju
niepełnosprawności
zostaną
dostosowane/utworzone miejsca opieki.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1,4

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
•

Tak – 6 pkt.

•

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.5
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Projekt zakłada realizację wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których nie funkcjonowały

Podmiot ekonomii społecznej (PES):

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach
socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.);
b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym:
i) CIS i KIS;
ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046, z poźn. zm.);
c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm. Lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust
3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w
oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U.z 2017r. poz.1560, z póżn. zm).

placówki opieki nad dziećmi do lat 3

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ramach projektu zakłada realizację
wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których nie funkcjonowały placówki
opieki nad dziećmi do lat 3, w formie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych
opiekunów.
Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi
do lat 3 zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
w
Toruniu
dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawskopomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2, 4

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
•

Tak –

•

Nie – 0 pkt.

5 pkt

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.6

Projekt zakłada komplementarność z resortowym Programem „MALUCH+”

Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 jest komplementarne z resortowym Programem „MALUCH+”.
Komplementarność polega na finansowaniu miejsca opieki nad dziećmi do lat 3
z dwóch źródeł, tj. ze środków EFS oraz rządowego Programu „MALUCH+”.
Środki z resortowego Programu "MALUCH+" mogą stanowić wkład własny
beneficjenta. Przy czym wnioskodawca zapewnia, że nie dojdzie do podwójnego
finansowania wydatków z EFS i resortowego Programu MALUCH+.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
•

Tak – 5 pkt.

•

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.7
Projekt jest skierowany w 30% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze

Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest skierowany w 30% do osób zamieszkujących (w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta
tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta średnie to miasta powyżej 20
tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą
ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów (w tym
miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze).
Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu
konkursu.
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
•

Tak – 5 pkt.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1-2, 4

•

Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje oraz ocena strategiczna.

