DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE
RPO WK-P 2014-2020

9.1 Włączenie społeczne i rozwój usług opiekuńczych
9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT
FISZKA KONKURSU

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług
środowiskowych opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
Priorytet inwestycyjny jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym

Schemat

Lp. konkursu

Schemat 1 – Wnioskodawcą jest jednostka samorządu terytorialnego
Schemat 2 – Wnioskodawcą jest każdy podmiot z wyłączeniem osób
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub
oświatową) oraz jednostek samorządu terytorialnego i/lub ich jednostek
organizacyjnych.
Planowany kwartał
A.1 rozpoczęcia naboru1

II

TAK

Projekty grantowe
Planowana alokacja
(zł)

I

X

III

NIE

IV
X

Schemat 1 – 3 144 960 PLN
Schemat 2 – 763 776 PLN
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu
własnego

10%

1. Wsparcia na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad
osobami
niesamodzielnymi,
w
tym
starszymi
i z niepełnosprawnościami
świadczone
w lokalnej
społeczności
obejmujące:
2

Typ/typy
projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:
i. dziennych domów pobytu,
ii. środowiskowych domów samopomocy,
iii. klubów samopomocy,
iv. mieszkań chronionych i wspomaganych,
v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku
w tym:
i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką
i inne formy samopomocowych,
iii. usługi asystenckie;
c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np.
teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych
wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych
w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy
wykorzystaniu nowych technologii;

1

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

Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

d. uzupełniająco do typu a, b, c:
i. sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego do opieki nad osobami
niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób
(w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego,
ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób
niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych
w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin
i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych
(m.in.: kształcenie, poradnictwo).
ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I
OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Ogółem
w konkursie

Mężczyzn

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu

1

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Ogółem
w konkursie

Mężczyzn

Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie

341

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

3

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1 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:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Stosuje
się do
typu/typów
(nr)

1

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.2 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia
3
4

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

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.

wniosku o dofinansowanie projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest:
a. w schemacie nr 1 - jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka
organizacyjna
b. w schemacie nr 2 – każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie
dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową) oraz
jednostek samorządu terytorialnego i/lub ich jednostek organizacyjnych.
w przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot
wskazany w punkcie a lub b, natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot z
wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową) na podstawie odrębnych przepisów.
Jednocześnie wnioskodawca i partner (jeśli w projekcie realizuje takie usługi)
musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne (tj. usługi
opiekuńcze).
Wnioskodawca zawsze musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi
społeczne. W przypadku projektu partnerskiego kiedy realizatorem usług
społecznych w projekcie jest zarówno Wnioskodawca jak i Partner to usługi
społeczne muszą prowadzić w swojej działalności statutowej zarówno Partner
jak i Wnioskodawca. W przypadku projektu partnerskiego, w którym Partner
nie realizuje usług społecznych a bierze udział w innego rodzaju działaniach
nie jest wymagane, aby prowadził w swojej działalności statutowej usługi
społeczne.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych (tj. usług
opiekuńczych) i zdrowotnych, ww. podmioty muszą prowadzić w swojej
działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze)
i zdrowotne.
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.1.3 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu:
Wsparcia na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad
osobami niesamodzielnymi, w tym starszymi i z niepełnosprawnościami
świadczone w lokalnej społeczności obejmujące:
5

a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:
i. dziennych domów pobytu,
ii. środowiskowych domów samopomocy,
iii. klubów samopomocy,
iv. mieszkań chronionych i wspomaganych,
v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
5

Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w
środowisku w tym:
i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc
sąsiedzką i inne formy samopomocowych,
iii. usługi asystenckie;
c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np.
teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych
wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych
w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy
wykorzystaniu nowych technologii;
d. uzupełniająco do typu a, b, c:
i. sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego do opieki nad osobami
niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób
(w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego,
ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo
osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych
w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin
i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług
opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).
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 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:

Stosuje
się do
typu/typów
(nr)

1

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.5 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%.

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.1.6 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej
Definicja kryterium:

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WK-P,
tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują
6
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 zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
• osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w szczególności z obszarów zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w
takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki
opiekuńcze

Stosuje
się do
typu/typów
(nr)

1

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.1.7 Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca prawidłowo zaplanował we wniosku o
dofinansowanie projektu, okres jego realizacji, który nie może być dłuższy niż
36 miesięcy.
Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe
zaplanowanie przedsięwzięć, co zwiększy efektywność działań i pozwoli na
osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie
finansowe projektu.

6

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)

Na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach, na pisemną
prośbę beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wyrazić
zgodę na wydłużenie tego okresu.
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 został określony na poziomie nie mniejszym niż 10,00%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 10,00% wydatków
kwalifikowalnych.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.9 Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych, a usługi asystenckie są
świadczone dla osób z niepełnosprawnościami.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy:
- jeśli w projekcie zaplanowano realizacje usług opiekuńczych są one
7
skierowane dla osób niesamodzielnych
- jeśli w projekcie zaplanowano realizacje usług asystenckich są one
8
świadczone dla osób z niepełnosprawnościami
Nie wyklucza to możliwości realizacji wsparcia dla rodzin i opiekunów
faktycznych służącego poprawie jakości usług opiekuńczych.

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,
7
osoby niesamodzielnej - osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w
związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
8
osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 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 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 20142020

w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.10 Projekt nie zakłada tworzenia nowych miejsca świadczenia usług opiekuńczych w
formie opieki instytucjonalnej oraz utrzymywania dotychczas istniejących miejsc w formie
opieki instytucjonalnej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu wnioskodawca nie założył tworzenia
nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie opieki
instytucjonalnej oraz nie zaplanował utrzymywania dotychczas istniejących
miejsc opieki instytucjonalnej.
Jednocześnie IZ RPO dopuszcza możliwość wsparcia dla osób będących w
opiece instytucjonalnej, w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w
ramach usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczynia się to
do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci
usług świadczonych w społeczności lokalnej.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

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.1.11 Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia dla określonych kategorii osób w ramach
grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu zapewniają
preferencje dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
wszystkich wymienionych poniższej kategorii osób:
a. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
b. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
9
c. z niepełnosprawnością sprzężoną , oraz osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną
i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. ;
d. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
(indywidualnie lub jako rodzina);
e. zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych
w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach
rewitalizacji.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Mając na względzie powyższe wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie
powinien zawrzeć informację o zapewnieniu preferencji na etapie rekrutacji do
projektu, wszystkich ww. kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:

9

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

Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.12 Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i/lub
opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi
w społeczności lokalnej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wsparcie prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby
miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej oraz liczby
osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w zakresie:
a. miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich,
b. miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych
i chronionych;
prowadzonych przez danego wnioskodawcę w stosunku do danych z roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.13 W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług
społecznych co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu:
a. miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich,
b. miejsc
świadczenia
usług
utworzonych
w
mieszkaniach
wspomaganych i chronionych
co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.
Trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie.
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do
świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach
projektu i podobnej jakości.
W przypadku usług opiekuńczych i asystenckich trwałość rozumiana jest jako
gotowość do świadczenia usług na rzecz takiej samej liczby osób, jaka
objęta była wsparciem w ramach projektu.
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

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.

B.1.14 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie przekracza
40% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
Definicja kryterium:

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i
w ramach cross-financingu nie przekracza 40% wartości projektu i w
przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
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.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

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 STRATEGICZNE
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C.1 KRYTERIA STRATEGICZNE – DOSTĘPU
C.1.1 Zgodność ze strategią rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
Definicja kryterium:
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega,
w szczególności, czy:

Stosuje się
do
typu/typów

1

10
W ocenie spełnienia kryteriów strategicznych dopuszcza się możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
wnioskodawcę.

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

priorytetami i działaniami

(nr)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

C.2 KRYTERIA STRATEGICZNE – PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryteriów:

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających podczas oceny spełniania kryteriów merytorycznych
(punktowych) oraz spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię
punktową (maksymalnie 20 punktów).
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 jest realizowany w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem
11
ekonomii społecznej .
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.2 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Strategii ZIT
Definicja kryterium:

11

Stosuje się

1

Podmiot ekonomii społecznej to:
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).

Ocenie podlega w jakim stopniu projekt wpływa na realizację wskaźnika
wynikającego ze Strategii ZIT, tj. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi
w interesie ogólnym w programie. Punkty będą odzwierciedlały procent
realizacji wskaźnika wynikającego ze Strategii ZIT.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 2% - 0 pkt,
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 2% < 5% - 5 pkt,
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 5% - 10 pkt,
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje oraz ocena strategiczna

do
typu/typów
(nr)

FISZKA KONKURSU
PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
Cel szczegółowy
RPO WK-P 20142020

Zwiększenie dostępności usług społecznych w szczególności usług
środowiskowych opiekuńczych oraz usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej
dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

9iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej
Priorytet inwestycyjny jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych
w interesie ogólnym

Schemat

Lp. konkursu

Wsparcie na rzecz rozwoju usług społecznych poprzez realizację projektów
przez jednostki samorządu terytorialnego zwiększających dostępność do tych
usług na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) –
konkurs dla JST.
Planowany kwartał
rozpoczęcia
A.2
naboru12

II

TAK

Projekty grantowe
Planowana alokacja
(zł)

I

III

X

IV

NIE

X

1 003 943
Wymagany wkład własny beneficjenta

TAK

X

NIE

Minimalny udział wkładu
własnego

10%

1. Wsparcia na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad
osobami
niesamodzielnymi,
w
tym
starszymi
i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności
obejmujące:
13

a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:
i. dziennych domów pobytu,
ii. środowiskowych domów samopomocy,
iii. klubów samopomocy,
iv. mieszkań chronionych i wspomaganych,
v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
Typ/typy
projektów
przewidziane do
realizacji w
ramach konkursu

b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w środowisku
w tym:
i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką
i inne formy samopomocowych,
iii. usługi asystenckie;
c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np.
teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych
wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych
w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy
wykorzystaniu nowych technologii;
d. uzupełniająco do typu a, b, c:
i. sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego do opieki nad osobami
niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób
(w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego,

12

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.

13

Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób
niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych
w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin
i opiekunów faktycznych służące poprawie jakości usług opiekuńczych
(m.in.: kształcenie, poradnictwo).
ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I
OGÓŁEM)
WSKAŹNIKI REZULTATU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Ogółem
w konkursie

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu

1

WSKAŹNIKI PRODUKTU
Wartość docelowa wskaźnika
Nazwa wskaźnika

W podziale na:
Kobiety

Mężczyzn

Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym
w programie

Ogółem
w konkursie

88

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW

14

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU
B.1.1 Realizacja projektu odbywa się na wskazanym obszarze
Definicja kryterium:
15

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT BTOF ;
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

Stosuje
się do
typu/typów
(nr)

1

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.2 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia
wniosku o dofinansowanie projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest:
a. jednostka samorządu terytorialnego i/lub jej jednostka organizacyjna
14
15

Stosuje się
do
typu/typów

1

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

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.

(nr)
w przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem może być podmiot
wskazany w punkcie a, natomiast partnerem/mi każdy inny podmiot z
wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność
gospodarczą lub oświatową) na podstawie odrębnych przepisów.
Jednocześnie wnioskodawca i partner (jeśli w projekcie realizuje takie usługi)
musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi społeczne (tj. usługi
opiekuńcze).
Wnioskodawca zawsze musi prowadzić w swojej działalności statutowej usługi
społeczne. W przypadku projektu partnerskiego kiedy realizatorem usług
społecznych w projekcie jest zarówno Wnioskodawca jak i Partner to usługi
społeczne muszą prowadzić w swojej działalności statutowej zarówno Partner
jak i Wnioskodawca. W przypadku projektu partnerskiego, w którym Partner
nie realizuje usług społecznych a bierze udział w innego rodzaju działaniach
nie jest wymagane, aby prowadził w swojej działalności statutowej usługi
społeczne.
W przypadku realizacji w ramach jednego projektu usług społecznych (tj. usług
opiekuńczych) i zdrowotnych, ww. podmioty muszą prowadzić w swojej
działalności statutowej jednocześnie usługi społeczne (tj. usługi opiekuńcze) i
zdrowotne.
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.1.3 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu:
1. Wsparcia na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych nad
osobami
niesamodzielnymi,
w
tym
starszymi
i z niepełnosprawnościami świadczone w lokalnej społeczności
obejmujące:
16

a. tworzenie i rozwój oferty placówek wsparcia i opieki w tym:
i. dziennych domów pobytu,
ii. środowiskowych domów samopomocy,
iii. klubów samopomocy,
iv. mieszkań chronionych i wspomaganych,
v. innych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną i całodobową;
b. rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych świadczonych w
środowisku w tym:
i. usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu
zamieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej,
ii. usługi dziennych opiekunów, wolontariat opiekuńczy, pomoc
sąsiedzką i inne formy samopomocowych,
iii. usługi asystenckie;

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

c. rozwój nowoczesnych technologii w usługach opiekuńczych, np.
teleopieka i inne formy niebezpośrednich usług opiekuńczych
wykorzystujących nowe technologie, aktywizację środowisk lokalnych
16

Zapewniających opiekę dzienną/całodobową (o ile stanowią formę usług świadczonych w lokalnej społeczności).

1

w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) metod samopomocy przy
wykorzystaniu nowych technologii;
d. uzupełniająco do typu a, b, c:
i. sfinansowanie wypożyczenia niezbędnego do opieki nad osobami
niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób
(w tym sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i medycznego,
ii. inne usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo
osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych
w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków),
iii. działania ukierunkowane na podnoszenie umiejętności rodzin
i opiekunów
faktycznych
służące
poprawie
jakości
usług
opiekuńczych (m.in.: kształcenie, poradnictwo).
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 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:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji.
B.1.5 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:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie
wskazanym w Regulaminie konkursu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

B.1.6 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WK-P,
tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują
17
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 zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
• osoby ze środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
w szczególności z obszarów zdegradowanych, w tym objętych rewitalizacją
• otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w
takim zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym), w tym osoby pełniące obowiązki
opiekuńcze

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

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.1.7 Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wnioskodawca prawidłowo zaplanował we wniosku o
dofinansowanie projektu, okres jego realizacji, który nie może być dłuższy niż
36 miesięcy.
Okres realizacji projektu powinien zapewnić precyzyjne i kompleksowe
zaplanowanie przedsięwzięć, co zwiększy efektywność działań i pozwoli na
osiągnięcie założonych celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie
finansowe projektu.
Na etapie realizacji projektu w uzasadnionych przypadkach, na pisemną
prośbę beneficjenta, Instytucja Zarządzająca RPO WK-P może wyrazić
zgodę na wydłużenie tego okresu.
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.
17

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)

B.1.8 Wkład własny został określony na poziomie nie mniejszym niż 10,00%
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 10,00% wydatków
kwalifikowalnych.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.9 Usługi opiekuńcze są świadczone dla osób niesamodzielnych, a usługi asystenckie są
świadczone dla osób z niepełnosprawnościami.
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy:
- jeśli w projekcie zaplanowano realizacje usług opiekuńczych są one
18
skierowane dla osób niesamodzielnych
- jeśli w projekcie zaplanowano realizacje usług asystenckich są one
19
świadczone dla osób z niepełnosprawnościami
Nie wyklucza to możliwości realizacji wsparcia dla rodzin i opiekunów
faktycznych służącego poprawie jakości usług opiekuńczych.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Opis znaczenia kryterium:
Tak/do negocjacji/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji,
w zakresie wskazanym w regulaminie.
B.1.10 Projekt nie zakłada tworzenia nowych miejsca świadczenia usług opiekuńczych w
formie opieki instytucjonalnej oraz utrzymywania dotychczas istniejących miejsc w formie
opieki instytucjonalnej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega, czy w ramach projektu wnioskodawca nie założył tworzenia
nowych miejsc świadczenia usług opiekuńczych w formie opieki
instytucjonalnej oraz nie zaplanował utrzymywania dotychczas istniejących
miejsc opieki instytucjonalnej.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Jednocześnie IZ RPO dopuszcza możliwość wsparcia dla osób będących w
opiece instytucjonalnej, w celu przejścia tych osób do opieki realizowanej w
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osoby niesamodzielnej - osoba, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymaga opieki lub wsparcia w
związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego
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osoby z niepełnosprawnością – osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu 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 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
edukacji na lata 2014-2020

ramach usług świadczonych w społeczności lokalnej, o ile przyczynia się to
do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w postaci
usług świadczonych w społeczności lokalnej.

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.1.11 Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia dla określonych kategorii osób w ramach
grupy docelowej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy kryteria wyboru uczestników projektu zapewniają
preferencje dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z
wszystkich wymienionych poniższej kategorii osób:
a. doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego;
b. ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
20
c. z niepełnosprawnością sprzężoną , oraz osoby z zaburzeniami
psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną
i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. ;
d. korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
(indywidualnie lub jako rodzina);
e. zamieszkujących na obszarach zdegradowanych wyznaczonych
w lokalnych programach rewitalizacji lub gminnych programach
rewitalizacji.
Mając na względzie powyższe wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie
powinien zawrzeć informację o zapewnieniu preferencji na etapie rekrutacji do
projektu, wszystkich ww. kategorii osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.

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.
B.1.12 Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i/lub
opiekuńczych w społeczności lokalnej oraz liczby osób objętych usługami świadczonymi
w społeczności lokalnej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy wsparcie prowadzi każdorazowo do zwiększenia liczby
miejsc świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej oraz liczby
osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w zakresie:
a. miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich,
20

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

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

b. miejsc świadczenia
i chronionych

usług

w

mieszkaniach

wspomaganych

prowadzonych przez danego wnioskodawcę w stosunku do danych z roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

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.
B.1.13 W ramach projektu zapewniono trwałość utworzonych miejsc świadczenia usług
społecznych co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu
Definicja kryterium:
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu:
a. miejsc świadczenia usług opiekuńczych i/lub asystenckich,
b. miejsc
świadczenia
usług
utworzonych
w
mieszkaniach
wspomaganych i chronionych,
co najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.
Trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie.
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do
świadczenia usług w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach
projektu i podobnej jakości.
W przypadku usług opiekuńczych i asystenckich trwałość rozumiana jest jako
gotowość do świadczenia usług na rzecz takiej samej liczby osób, jaka objęta
była wsparciem w ramach projektu.
Komitet
Monitorujący
dopuszcza
doprecyzowanie
zakresu
podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego
konkursu w Regulaminie 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.

B.1.14 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu nie przekracza
40% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.
Definicja kryterium:

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i
w ramach cross-financingu nie przekracza 40% wartości projektu i w
przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu.

Stosuje się do
typu/typów (nr)

1

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 STRATEGICZNE
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C.1 KRYTERIA STRATEGICZNE – DOSTĘPU
C.1.1 Zgodność ze strategią rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)
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)

1

Opis znaczenia kryterium:
Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
C.2 KRYTERIA STRATEGICZNE - PREMIUJĄCE

Opis znaczenia kryteriów:

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających podczas oceny spełniania kryteriów merytorycznych
(punktowych) oraz spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię
punktową (maksymalnie 20 punktów).
Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie tracą
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W ocenie spełnienia kryteriów strategicznych dopuszcza się możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
wnioskodawcę.

punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-merytorycznej.
Waga punktowa poszczególnych kryteriów premiujących określona
jest przy definicji kryterium.
C.2.1 Projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem ekonomii społecznej
Definicja kryterium:
Ocenie podlega czy projekt jest realizowany w partnerstwie z podmiotem
22
ekonomii społecznej .
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 10 pkt.
Nie – 0 pkt.

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C.2.2 Wpływ wartości wskaźników przyjętych w projekcie na realizację celów Strategii ZIT
Definicja kryterium:
Ocenie podlega w jakim stopniu projekt wpływa na realizację wskaźnika
wynikającego ze Strategii ZIT, tj. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi
w interesie ogólnym w programie. Punkty będą odzwierciedlały procent
realizacji wskaźnika wynikającego ze Strategii ZIT.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

Stosuje się
do
typu/typów
(nr)

1

- projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 2% - 0 pkt,
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 2% < 5% - 5 pkt,
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 5% - 10 pkt,
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
ELEMENTY KONKURSU
Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje oraz ocena strategiczna
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Podmiot ekonomii społecznej to:
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)
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)

