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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
W RAMACH PODDZIAŁANIA 9.2.1
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
NA LATA 2014-2020
konkursy w formule projektów problemowych
(projekty konkursowe w formule projektów problemowych – wsparcie osób niesamodzielnych)
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OŚ PRIORYTETOWA

Oś priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem

PRORYTET
INWESTYCYJNY

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

DZIAŁANIE

Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych

PODDZIAŁANIE

Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe w formule projektów
problemowych – wsparcie osób niesamodzielnych)

KRYTERIA DOSTĘPU – weryfikowane na I etapie oceny merytorycznej

L.P

Nazwa kryterium

Definicja

Maksymalny okres realizacji
projektu wynosi 36 miesięcy.

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres realizacji
projektu zaplanowany jest na okres nie dłuższy niż 36
miesięcy.
Okres 36 miesięcy należy liczyć jako pełne miesiące
kalendarzowe.

1.

IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji
projektu, dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie
przedmiotowego kryterium przez wydłużenie terminu
realizacji projektu, uwzględniając ograniczenia
wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków

Opis znaczenia oraz
zakres wyjaśnień,
uzupełnień lub zakres
poprawienia treści
wniosku o
dofinansowanie

Stosuje się do typu/ów
projektu/ów (nr)

Ocena spełnienia
kryterium polega na
przypisaniu mu
wartości logicznej
TAK/NIE/DO
NEGOCJACJI
Niespełnienie
kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
IOK wezwie
wnioskodawcę do
udzielenia wyjaśnień
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Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt jest skierowany
wyłącznie do osób z obszarów
wiejskich położonych na
terenie Obszaru Strategicznej
Interwencji (OSI) – obszary
o najgorszym dostępie do
usług publicznych, które uczą
się, pracują lub zamieszkują
w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego na
obszarze wiejskim OSI.
2.

Realizacja dedykowanego wsparcia dla osób
z obszaru OSI wynika z terytorialnego rozkładu
interwencji wskazanego w RPOWŚ 2014-2020.
Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług
publicznych określony został na podstawie
obowiązującego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego
i obejmuje następujące gminy: Gowarczów,
Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda
Maleniecka, Słupia Konecka, Kluczewsko, Secemin,
Radków, Moskorzew, Słupia Jędrzejowska, Nagłowice,
Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław, Michałów,
Działoszyce, Złota, Kazimierza Wielka, Skalbmierz,
Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Wiślica, Nowy Korczyn,
Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Pacanów, Gnojno,
Szydłów, Osiek, Oleśnica, Opatów, Lipnik,
Wojciechowice, Iwaniska, Baćkowice, Sadowie,
Tarłów, Ćmielów, Bałtów, Bodzechów, Kunów,
Waśniów, Mirzec, Wąchock, Bliżyn, Mniów, Łopuszno,
Pierzchnica, Raków, Łagów, Bodzentyn, Klimontów,
Łoniów, Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Wilczyce,
Dwikozy.
W przypadku gmin miejsko-wiejskich wsparcie

w przypadku
niezgodności okresu
realizacji projektu
podanego w części 1.8
z harmonogramem
jego realizacji lub inną
częścią wniosku,
w której zawarto
informację o okresie
realizacji projektu.
Ocena spełnienia
kryterium polega na
przypisaniu mu
wartości logicznej
TAK/NIE
Niespełnienie
kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
Kryterium dotyczy
wyłącznie konkursów
dedykowanych OSI:
 obszary wiejskie
o najgorszym
dostępie do usług
publicznych.
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kierowane jest do osób zamieszkałych, uczących się
lub pracujących wyłącznie na obszarach wiejskich
położonych na terenach tych gmin.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

3.

4.

Projekt jest skierowany
wyłącznie do osób z Obszaru
Strategicznej Interwencji (OSI)
– obszary funkcjonalne miast
tracących funkcje społecznogospodarcze, które uczą się,
pracują lub zamieszkują
w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego na
obszarze OSI.

Realizacja dedykowanego wsparcia dla osób
z obszaru OSI wynika z terytorialnego rozkładu
interwencji wskazanego w RPOWŚ 2014-2020.
Obszar OSI – miasta tracące funkcje społecznogospodarcze obejmuje wyłącznie tereny miast:
Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna
i Starachowice.
Obszar OSI został określony na podstawie
obowiązującego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt jest zgodny ze
standardami realizacji usług
społecznych określonymi
w załączniku nr 1 do
Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć
w obszarze włączenia
społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Kryterium zostanie spełnione, gdy wsparcie
zaplanowane w ramach projektu będzie zgodne
z minimalnymi standardami świadczenia usług
społecznych określonymi w załączniku nr 1 do
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.
IOK w uzasadnionych przypadkach, na etapie realizacji

Ocena spełnienia
kryterium polega na
przypisaniu mu
wartości logicznej
TAK/NIE
Niespełnienie
kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
Kryterium dotyczy
wyłącznie konkursów
dedykowanych OSI:
 obszary
funkcjonalne miast
tracących funkcje
społecznogospodarcze.
Ocena spełnienia
kryterium polega na
przypisaniu mu
wartości logicznej
TAK/NIE/DO
NEGOCJACJI
Niespełnienie
kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
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5.

i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego na lata
2014-2020 obowiązujących na
dzień ogłoszenia konkursu.

projektu, dopuszcza możliwość odstępstwa w zakresie
przedmiotowego kryterium przez dostosowanie
realizowanych w ramach projektu usług do warunków
wynikających z zaktualizowanej wersji 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.
W takim przypadku kryterium będzie nadal uznane za
spełnione.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

Projekt odpowiada na
problemy i potrzeby
w świadczeniu usług
opiekuńczych i/lub
asystenckich zidentyfikowane
na obszarze jego realizacji,
przy uwzględnieniu trendów
demograficznych oraz
poziomu ich dostępności.

Kryterium zostanie spełnione, gdy we wniosku
o dofinansowanie zostaną przedstawione wyniki
(przeprowadzonej przez Wnioskodawcę wraz
z Partnerami (jeżeli dotyczy)) analizy problemów
i potrzeb w świadczeniu usług opiekuńczych i/lub
asystenckich na obszarze realizacji projektu, w tym
dane ilościowe.
Diagnoza powinna zawierać zwięzły opis problemów i
potrzeb osób zamieszkujących na obszarze realizacji
projektu w zakresie świadczenia usług oraz poziomu
ich dostępności na danym obszarze, przy
uwzględnieniu trendów demograficznych.
Zaplanowane w ramach projektu działania muszą

W celu potwierdzenia
spełnienia kryterium
dopuszczalne jest
wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień,
uzupełnienia lub
poprawienia treści
wniosku o
dofinansowanie na
etapie negocjacji w
zakresie dostosowania
w ramach istniejących
zapisów do
standardów realizacji
usług określonych
w załączniku nr 1 do
Wytycznych.
Ocena spełnienia
kryterium polega na
przypisaniu mu
wartości logicznej
TAK/NIE/DO
NEGOCJACJI
Niespełnienie
kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
W celu
potwierdzenia
spełnienia kryterium
dopuszczalne jest
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odpowiadać na zidentyfikowane w diagnozie problemy
i potrzeby w świadczeniu usług.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

6.

Wnioskodawca zapewnia, że
wsparcie dla usług
opiekuńczych i/lub
asystenckich prowadzi
każdorazowo do zwiększenia
liczby miejsc świadczenia
usług w społeczności lokalnej
oraz liczby osób objętych tymi
usługami w stosunku do
danych z roku
poprzedzającego rok złożenia
wniosku o dofinansowanie
projektu.

Kryterium zostanie spełnione, jeżeli Wnioskodawca
zapewni w ramach projektu zwiększenie liczby miejsc
świadczenia usług opiekuńczych i/lub liczby
asystentów funkcjonujących w ramach nowych lub
istniejących podmiotów oraz liczby osób objętych tymi
usługami. Dodatkowo istnieje możliwość wsparcia
osób dotychczas obejmowanych usługami przez
Wnioskodawcę lub Partnera.
Realizowane w projekcie wsparcie nie może
spowodować zmniejszenia dotychczasowego
finansowania usług asystenckich/opiekuńczych przez
Wnioskodawcę lub Partnera projektu lub zastąpienia
środkami projektu dotychczasowego finansowania
usług asystenckich/opiekuńczych ze środków innych
niż europejskie.
Powyższe wymogi nie dotyczą wsparcia dla usług
opiekuńczych świadczonych przez opiekunów
faktycznych.
W treści wniosku należy wskazać liczbę istniejących
miejsc oraz liczbę nowych miejsc tworzonych w
ramach projektu.

wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień,
uzupełnienia lub
poprawienia treści
wniosku o
dofinansowanie na
etapie negocjacji w
zakresie istniejących
zapisów.
Ocena spełnienia
kryterium polega na
przypisaniu mu
wartości logicznej
TAK/NIE/DO
NEGOCJACJI
Niespełnienie
kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
W celu potwierdzenia
spełnienia kryterium
dopuszczalne jest
wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień,
uzupełnienia lub
poprawienia treści
wniosku o
dofinansowanie na
etapie negocjacji w
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Projekt przewiduje
preferencje uczestnictwa
osób:
 z niepełnosprawnościami,
 niesamodzielnych,
których dochód nie przekracza
150% właściwego kryterium
dochodowego, o którym
mowa w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
7.

8.

Projekt zakłada, że wsparcie
każdej osoby niesamodzielnej

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

zakresie istniejących
zapisów.

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie
zapewnienie w pierwszej kolejności udziału we
wsparciu osobom z niepełnosprawnościami oraz
osobom niesamodzielnym, których dochód nie
przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego
(na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę
w rodzinie), o którym mowa w ustawie z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wysokość
kryterium dochodowego określa Rozporządzenie Rady
Ministrów.
W stosunku do uczestników, których dochód nie
przekracza 150% kryterium dochodowego (chyba że
uchwała rady gminy stanowi inaczej) nie jest możliwe
pobieranie opłat za usługi realizowane w ramach
projektu. Osoby te muszą być rekrutowane
w pierwszej kolejności do projektu, co musi zostać
odzwierciedlone w procedurze rekrutacji,
w szczególności w kryteriach rekrutacji uczestników
do projektu.
Kryteria rekrutacji muszą uwzględniać sytuację
materialną osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów
faktycznych, rodzaj usług oraz specyfikę grupy
docelowej.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

Ocena spełnienia
kryterium polega na
przypisaniu mu
wartości logicznej
TAK/NIE/DO
NEGOCJACJI

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie
zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia dla

Ocena spełnienia
kryterium polega na

Niespełnienie
kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
W celu potwierdzenia
spełnienia kryterium
dopuszczalne jest
wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień,
uzupełnienia lub
poprawienia treści
wniosku o
dofinansowanie na
etapie negocjacji w
zakresie istniejących
zapisów dot.
preferowania
uczestnictwa osób
wskazanych
w kryterium.
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oraz osoby
z niepełnosprawnościami
odbywa się na podstawie
indywidualnie
przygotowanego planu
wsparcia, opracowanego we
współpracy z uczestnikiem
projektu.

9.

Wnioskodawca zapewni
trwałość miejsc świadczenia
usług asystenckich i/lub
opiekuńczych utworzonych
w ramach projektu po
zakończeniu jego realizacji –
co najmniej przez okres
odpowiadający okresowi
realizacji projektu
wskazanemu we wniosku

każdej osoby niesamodzielnej oraz osoby
z niepełnosprawnościami. Wnioskodawca umożliwia
osobom niesamodzielnym i osobom
z niepełnosprawnościami wpływ na świadczoną
pomoc. Przygotowanie planu wsparcia musi zostać
poprzedzone przeprowadzeniem indywidualnej
diagnozy sytuacji rodzinnej i materialnej.
Wnioskodawca zobowiązany jest do zapewnienia
decyzyjności w sprawie ostatecznego kształtu, formy
i zakresu wsparcia osobie niesamodzielnej/osobie
z niepełnosprawnością lub osobie niesamodzielnej/
z niepełnosprawnością (których stan zdrowia nie
pozwala na świadome podjęcie decyzji) wspólnie
z opiekunem prawnym/opiekunem faktycznym.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

przypisaniu mu
wartości logicznej
TAK/NIE/DO
NEGOCJACJI.

Warunkiem uznania kryterium za spełnione będzie
zamieszczenie przez Wnioskodawcę w treści wniosku
deklaracji o zachowaniu trwałości efektów, przez
utrzymanie utworzonych w ramach projektu miejsc
świadczenia usług asystenckich i/lub opiekuńczych
w liczbie odpowiadającej faktycznemu
i prognozowanemu zapotrzebowaniu na tego typu
usługi – co najmniej przez okres odpowiadający
okresowi realizacji projektu.
Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie
przedstawia sposób w jaki zapewniona zostanie

Ocena spełnienia
kryterium polega na
przypisaniu mu
wartości logicznej
TAK/NIE/DO
NEGOCJACJI.

Niespełnienie
kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
W celu potwierdzenia
spełnienia kryterium
dopuszczalne jest
wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień,
uzupełnienia lub
poprawienia treści
wniosku o
dofinansowanie na
etapie negocjacji w
zakresie istniejących
zapisów.

Niespełnienie
kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
W celu potwierdzenia
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10.

o dofinansowanie.

trwałość miejsc świadczenia usług po zakończeniu
realizacji projektu oraz wskazuje źródło finansowania.
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna
gotowość podmiotów do świadczenia usług.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

spełnienia kryterium
dopuszczalne jest
wezwanie
Wnioskodawcy do
przedstawienia
wyjaśnień,
uzupełnienia lub
poprawienia treści
wniosku
o dofinansowanie na
etapie negocjacji
w zakresie istniejących
zapisów.

Wnioskodawca zapewnia, że
wsparcie dla osób
niesamodzielnych realizowane
w ramach projektu odbywa
się zgodnie
z „Ogólnoeuropejskimi
wytycznymi dotyczącymi
przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki
świadczonej na poziomie
lokalnych społeczności” oraz
dokumentem „Wykorzystanie
funduszy Unii Europejskiej
w celu przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki
świadczonej na poziomie
lokalnych społeczności –
zestaw narzędzi”.

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie
deklaracja Wnioskodawcy, iż wsparcie w ramach
projektu realizowane jest zgodnie z wytycznymi
stanowiącymi podstawę do wykorzystania funduszy
Unii Europejskiej w celu przejścia od opieki
instytucjonalnej do opieki świadczonej na poziomie
lokalnych społeczności.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

Ocena spełnienia
kryterium polega na
przypisaniu mu
wartości logicznej
TAK/NIE/DO
NEGOCJACJI
Niespełnienie
kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
W celu potwierdzenia
spełnienia kryterium
dopuszczalne jest
wezwanie
Wnioskodawcy do
przestawienia
wyjaśnień,
uzupełnienia lub
poprawienia treści
wniosku
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o dofinansowanie na
etapie negocjacji w
zakresie istniejących
zapisów.

KRYTERIA PREMIUJĄCE – weryfikowane na II etapie oceny merytorycznej
Definicja

Opis znaczenia

Projekt jest komplementarny
z inwestycjami
infrastrukturalnymi:
 zrealizowanymi bądź
realizowanymi ze środków
perspektywy finansowej
2014-2020 na podstawie
podpisanej przed dniem
złożenia wniosku umowy
o dofinansowanie
projektu w ramach EFRR
lub
 planowanymi do realizacji
ze środków perspektywy
finansowej 2014-2020 na
podstawie podpisanej
przed dniem złożenia
wniosku pre-umowy
o dofinansowanie
projektu w ramach EFRR.

Przez komplementarność działań należy rozumieć
ich dopełnianie się/uzupełnianie prowadzące do
realizacji określonego/wspólnego celu (należy wskazać
konkretne inwestycje i wykazać zakres ich
komplementarności). Za działania komplementarne
należy uznać takie inwestycje, które zostały
zrealizowane bądź są realizowane ze środków
perspektywy finansowej 2014-2020 w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, lub
zostały zaplanowane do realizacji na podstawie
podpisanej przed dniem złożenia wniosku pre-umowy
o dofinansowanie projektu w ramach EFRR. Kryterium
zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.

Projekty, które
otrzymały minimum
punktowe od obydwu
oceniających podczas
oceny spełniania
ogólnych kryteriów
merytorycznych oraz
spełniają kryteria
premiujące otrzymują
premię punktową
(maksymalnie 40
punktów).

Projekt zakłada
wykorzystanie rozwiązań lub
produktów wypracowanych

Wnioskodawca wskazuje we wniosku
o dofinansowanie projektu rozwiązania, instrumenty,
narzędzia lub metody wypracowane w projektach

L.P Nazwa kryterium

1.

2.

Ocena spełniania
kryterium
premiującego jest
dokonywana poprzez
przyznanie liczby
punktów w zakresie
określonym dla tego
kryterium. Przyznanie
określonej dla danego
kryterium

Waga
punktow
a

Stosuje się do
typu/ów
projektu/ów
(nr)

5

5

5

5
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w obszarze integracji
społecznej w ramach:
 projektów systemowych
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki,
 projektów innowacyjnych
Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL,
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki lub PO WER.

innowacyjnych i program/projekt, w ramach którego
zostały one wypracowane i zwalidowane.
Projekt zapewnia wykorzystanie rozwiązań
systemowych PO KL i/lub innowacyjnych
wypracowanych w ramach IW EQUAL,POKL, PO WER
dotyczących aktywizacji społeczno-zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym lub wykorzystanie modelu
aktywizującego osoby zagrożone wykluczeniem
społecznym wypracowanego na podstawie
zwalidowanych rezultatów PIW EQUAL.
Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się
z rozwiązaniami innowacyjnymi wypracowanymi
w ramach PO KL oraz PIW EQUAL na stronie Krajowej
Instytucji Wspomagającej, pod adresem: www.kiwpokl.org.pl w obszarze „Zatrudnienie i integracja
społeczna” (bloki tematyczne).
W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój na stronie www.power.gov.pl.
Przykładowe rozwiązanie do zastosowania to Model
wsparcia zadań OPS/PCPR w aktywizacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych został
opracowany w ramach projektu współfinansowanego
ze środków EFS z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki o tytule „Centrum Asystentury Społecznej –
Model Wsparcia Zadań OPS/PCPR w aktywizacji
społecznej i zawodowej ON”. Produktem finalnym
projektu jest „Podręcznik organizacji centrum
asystentury społecznej dla NGO i JST” dostępny na
stronie internetowej http://www.kiwpokl.org.pl/index.php?option=com_sobipro&pid=286
&sid=1196:Centrum-Asystentury-Spolecznej-CASModel-Wsparcia-Zadan-OPSPCPR-w-aktywizacji-

premiującego liczby
punktów oznacza
spełnienie kryterium.
Nieprzyznanie
punktów oznacza
niespełnienie
kryterium.
Projekty, które nie
spełniają kryteriów
premiujących nie tracą
punktów uzyskanych
w ramach oceny
merytorycznej.
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spolecznej-i-zawodowej-ON&Itemid=544&lang=pl#
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
Projekt zakłada utworzenie
dla osób niesamodzielnych
i/lub osób
niepełnosprawnych:
a) mieszkania wspomaganego,
3.

4.

i/lub
b) całodobowej placówki
okresowego pobytu
zapewniającej możliwość
czasowej opieki (opieka
wytchnieniowa).

Projekt jest realizowany
w partnerstwie jednostki/tek
samorządu terytorialnego z
obszaru realizacji projektu lub
jej/ich jednostki/tek
organizacyjnej/ych
działającej/ych w obszarze
pomocy lub integracji
społecznej z podmiotem/ami
ekonomii społecznej
prowadzącym/mi
w swojej działalności
statutowej usługi społeczne
lub usługi społeczne

Podstawą do uznania kryterium za spełnione będzie
zaplanowanie w ramach projektu utworzenia
mieszkania i/lub całodobowej placówki zgodnie
z definicją mieszkania wspomaganego i opieki
wytchnieniowej zawartymi w 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 oraz zapewnienie standardu usług
określonego w niniejszych Wytycznych (Rozdział 6 –
Wsparcie rozwoju usług społecznych w ramach PI 9iv
oraz załącznik nr 1 do Wytycznych).
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium zostanie spełnione jeżeli projekt będzie
realizowany w partnerstwie co najmniej jednej JST
z obszaru realizacji projektu lub jej jednostki
organizacyjne z co najmniej jednym podmiotem
ekonomii społecznej prowadzącym w swojej
działalności statutowej usługi społeczne lub usługi
społeczne i zdrowotne.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
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i zdrowotne.

5.

Projekt jest realizowany przez
jednostkę samorządu
terytorialnego lub jej
jednostkę organizacyjną
z wykorzystaniem
mechanizmu zlecania zadań
publicznych zgodnie z ustawą
z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie
lub zgodnie z art. 15a ustawy
z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych –
na realizację usług
opiekuńczych i asystenckich.

Kryterium zostanie spełnione jeśli w projekcie
realizowanym przez JST lub jej jednostkę organizacyjną
zlecone zostaną zadania publiczne (usługi opiekuńcze
i/lub asystenckie) zgodnie z zapisami ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub
zgodnie
z art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
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