Kryteria wyboru projektów
w ramach Osi Priorytetowych 3, 5, 6
RPO WP 2014-2020

Gdynia, 02.12.2015 r.
IV Posiedzenie Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014–2020

RPO WP 2014 – 2020
OP 3, 5, 6

HARMONOGRAM KONKURSÓW 2015
OP

Numer i nazwa
Działania / Poddziałania

Termin naboru wniosków

Alokacja
- środki EFS
(EUR)

6 Poddziałanie 6.1.2.

Aktywizacja społeczno – zawodowa 24.08.2015 – 28.09.2015
40 000 000,00
(OPS/PCPR)
NABÓR ZAKOŃCZONY

5 Poddziałanie 5.2.2.

Aktywizacja zawodowa osób
pozostających bez pracy

02.11.2015 - 20.11.2015
20 000 000,00
NABÓR ZAKOŃCZONY

6 Poddziałanie 6.1.2.

Aktywizacja społeczno - zawodowa
(NGO)

26.11.2015 -14.12.2015
5 000 000,00
NABÓR W TOKU

3 Poddziałanie 3.2.1. Jakość edukacji ogólnej

30.11.2015 - 15.01.2016
49 000 000,00
NABÓR W TOKU

RPO WP 2014 – 2020
OP 3, 5, 6

PROJEKTY POZAKONKURSOWE ZIDENTYFIKOWANE W 2015 ROKU
Alokacja
- środki EFS
(EUR)

Wnioskodawca

Termin realizacji
projektu

Pomorski program pomocy
stypendialnej 2015/2016 i
2016/2017

Samorząd
Województwa
Pomorskiego

06.2015 – 08.2017

689 571,18

3 Poddziałanie 3.2.2

Zdolni z Pomorza

Samorząd
Województwa
Pomorskiego

01.2015 – 01.2023

6 370 172,60

3 Poddziałanie 3.3.2

Programy motywacyjne dla
uczniów pomorskich szkół
zawodowych

Samorząd
Województwa
Pomorskiego

01.2015 – 01.2023

4 287 605,92

5 Działanie 5.1

Projekty Powiatowych Urzędów
Pracy dot. aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych powyżej 30
roku życia

Powiaty
województwa
pomorskiego

Data rozpoczęcia
i zakończenia różna
w zależności od
danego projektu PUP

8 041 434,05

6 Poddziałanie 6.3.3

Regionalny Ośrodek Polityki
Społecznej

Samorząd
Województwa
Pomorskiego

07.2015 – 12.2018

OP

Numer Działania / Poddziałania
Tytuł projektu

3 Poddziałanie 3.2.2

465 577,80

RPO WP 2014 – 2020
OP 3, 5, 6

HARMONOGRAM KONKURSÓW 2016
OP

Numer i nazwa
Działania / Poddziałania

Termin naboru
wniosków

Alokacja
- środki EFS
(EUR)

1Q 2016

15 000 000,00

3 Działanie 3.1

Edukacja przedszkolna

3 Poddziałanie 3.3.1

Jakość edukacji zawodowej

2Q 2016 (PZ)

16 000 000,00

5 Działanie 5.3

Opieka nad dziećmi do lat 3

2Q 2016

13 000 000,00

5 Poddziałanie 5.4.2

Zdrowie na rynku pracy

1Q 2017

15 000 000,00

5 Działanie 5.5

Kształcenie ustawiczne

3Q 2016

20 000 000,00

5 Działanie 5.7

Nowe mikroprzedsiębiorstwa

1Q 2016

16 500 000,00

2Q 2016

20 000 000,00

1Q 2017 (PZ)

5 000 000,00

3Q 2016

10 000 000,00

1Q 2017 (PZ)

5 000 000,00

1Q 2016

8 500 000,00

6 Poddziałanie 6.1.2

Aktywizacja społeczno - zawodowa

6 Poddziałanie 6.2.2

Rozwój usług społecznych

6 Poddziałanie 6.3.2

Podmioty ekonomii społecznej

(PZ) – konkurs na projekty zintegrowane

SYSTEMATYKA KRYTERIÓW
wg trybu wyboru projektów i etapów w ramach OP EFS
TRYB KONKURSOWY
KRYTERIA
OBLIGATORYJNE

KRYTERIA
FAKULTATYWNE

TRYB POZAKONKURSOWY
KRYTERIA STAŁE
OBLIGATORYJNE

KRYTERIA
FAKULTATYWNE

Preselekcji
- Preselekcji (A)

Formalne

Formalne

Formalne

Formalne

- Podstawowe (A)

- Specyficzne (B)

- Podstawowe (A)

- Specyficzne (B)

Wykonalności

Wykonalności

- Wykonalność rzeczowa (A)
- Wykonalność finansowa (B)
- Wykonalność instytucjonalna
(C)

- Wykonalność rzeczowa (A)
- Wykonalność finansowa (B)
- Wykonalność instytucjonalna (C)

Strategiczne I stopnia

Strategiczne I stopnia

- Wkład projektu w realizację
RPO WP (A)
- Metodyka projektu (B)

– Specyficzne ukierunkowanie
projektu (C)

Strategiczne II stopnia
- Wkład projektu w realizację
RPO WP (A)

Strategiczne I stopnia

Strategiczne I stopnia

- Wkład projektu w realizację
RPO WP (A)
- Metodyka projektu (B)

– Specyficzne ukierunkowanie
projektu (C)

PRZEDMIOT OBRAD KM RPO WP 2014-2020

Kryteria wyboru projektów
w ramach Osi Priorytetowych 3, 5, 6
RPO WP 2014-2020

1
ZMIANA TREŚCI / DODANIE NOWYCH
KRYTERIÓW
w Działaniach/Poddziałaniach,
dla których
KM RPO WP 2014-2020
przyjął kryteria wyboru projektów

2
WPROWADZENIE KRYTERIÓW
w Działaniach/Poddziałaniach,
które dotychczas
nie były przedmiotem obrad
KM RPO WP 2014-2020

1

ZMIANY TREŚCI/ DODANIE NOWYCH KRYTERIÓW
w Działaniach/Poddziałaniach, dla których KM RPO WP
2014-2020 przyjął kryteria wyboru projektów:
– dostosowanie do zmian w systemie wdrażania RPO WP
2014-2020,
– doprecyzowanie brzmienia kryteriów w celu zwiększenia
ich czytelności i przejrzystości,
– dostosowanie do wytycznych horyzontalnych MIR,
– dostosowanie do wymogów MIR poziomów efektywności
zatrudnieniowej/ społeczno-zatrudnieniowej,
– usunięcie niezasadnych nawiązań do ZPT (autopoprawka
IZ RPO WP 2014-2020),
– dodanie nowych kryteriów dla kolejnych konkursów.

ZMIANY W PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIACH
OP 3 EDUKACJA
Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej – tryb konkursowy
Poddziałanie 3.2.2 Wsparcie ucznia szczególnie uzdolnionego – tryb pozakonkursowy
Poddziałanie 3.3.2 Programy motywacyjne dla uczniów szkół zawodowych – tryb pozakonkursowy

OP 5 ZATRUDNIENIE
Poddziałanie 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT– tryb pozakonkursowy
Poddziałanie 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – tryb konkursowy
Poddziałanie 5.2.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT – tryb pozakonkursowy
Poddziałanie 5.2.2 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – tryb konkursowy

OP 6 INTEGRACJA
Poddziałanie 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT – tryb pozakonkursowy
Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa – tryb konkursowy
Poddziałanie 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT – tryb pozakonkursowy
Poddziałanie 6.3.1 Podmioty ekonomii społecznej – mechanizm ZIT – tryb pozakonkursowy
Poddziałanie 6.3.3 Koordynacja sektora ekonomii społecznej – tryb pozakonkursowy

ZMIANA TREŚCI PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
ZMIANA WPROWADZONA DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ
KRYTERIA FORMALNE A2. Zgodność z celem szczegółowym RPO WP oraz profilem Działania/Poddziałania
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP
i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, tj.:
•
typem projektu,
•
obszarem realizacji projektu
oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:
•
grupą docelową,
•
odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP.

NOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega zgodność z celem szczegółowym, przesłankami realizacji i planowanym zakresem wsparcia określonymi w RPO WP
i doprecyzowanymi w SzOOP dla Działania/Poddziałania oraz wezwaniu/regulaminie konkursu, w tym:
•
typem projektu,
•
obszarem realizacji projektu
oraz w przypadku projektów realizowanych w ramach EFS:
•
grupą docelową,
•
odpowiednimi wskaźnikami monitorowania określonymi w RPO WP.

UZASADNIENIE ZMIANY:
doprecyzowanie brzmienia kryteriów w celu zwiększenia ich czytelności i przejrzystości

ZMIANA TREŚCI PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
ZMIANA WPROWADZONA DLA WSZYSTKICH DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ
KRYTERIA WYKONALNOŚCI A1. Wykonalność rzeczowa projektu
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wykonalność rzeczowa projektu pod kątem:
•
(…),
•
czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi horyzontalnymi i programowymi,
•
(…)

NOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wykonalność rzeczowa projektu pod kątem:
•
(…)
•
czy projekt jest zgodny z odpowiednimi wytycznymi horyzontalnymi i programowymi oraz standardami realizacji wsparcia
określonymi w wezwaniu/regulaminie konkursu,
•
(…)

UZASADNIENIE ZMIANY:
dostosowanie do zmian w systemie wdrażania RPO WP 2014-2020,

ZMIANA TREŚCI PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
ZMIANA WPROWADZONA W PRZYJĘTYCH KRYTERIACH DLA:
‒ Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej
KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA A2. Potrzeba realizacji projektu
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:
(…) W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności
z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.
Cechy grupy docelowej
(…)
3 pkt – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.
Problemy grupy docelowej
(…)
3 pkt – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.
Dane i ich źródła pochodzenia
2 pkt – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.

NOWE BRZMIENIE:
W treści kryterium brak ww. odniesień do zgodności z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.

UZASADNIENIE ZMIANY:
usunięcie niezasadnych nawiązań do ZPT (autopoprawka IZ RPO WP 2014-2020)

ZMIANA TREŚCI PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
ZMIANA WPROWADZONA W PRZYJĘTYCH KRYTERIACH DLA:
‒ Poddziałania 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT (projekty PUP)
‒ Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (projekty PUP)

KRYTERIA FORMALNE B1. Efektywność zatrudnieniowa
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji projektu,
określony na poziomie co najmniej 50%.

NOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony na poziomie:
•
dla osób w wieku 50 lat i więcej – minimalny poziom 33%;
•
dla kobiet – minimalny poziom 39%;
•
dla osób z niepełnosprawnościami – minimalny poziom 33%;
•
dla osób długotrwale bezrobotnych – minimalny poziom 30%;
•
dla osób o niskich kwalifikacjach – minimalny poziom 38%.

UZASADNIENIE ZMIANY:
dostosowanie do wymogów MIR poziomów efektywności zatrudnieniowej/ społeczno-zatrudnieniowej

ZMIANA TREŚCI PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
ZMIANA WPROWADZONA W PRZYJĘTYCH KRYTERIACH DLA:
‒ Poddziałania 5.1.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych – mechanizm ZIT (projekty PUP)
‒ Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (projekty PUP)
KRYTERIA FORMALNE B2. Specyficzna grupa docelowa
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega, czy projekt skierowany jest do:
•
osób z niepełnosprawnościami - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami (z wyłączeniem
osób przed ukończeniem 30 roku życia) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych
osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), wg stanu na dzień 30.11.2014 r.
oraz
•
osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych (z wyłączeniem
osób przed ukończeniem 30 roku życia) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych
osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), wg stanu na dzień 30.11.2014 r.
(…)

NOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega, czy projekt skierowany jest do:
•
osób z niepełnosprawnościami - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami, dla których został
ustalony I lub II profil pomocy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w
stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia),
wg stanu na ostatni dzień listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu
oraz
•
osób długotrwale bezrobotnych - w proporcji co najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych, dla których
został ustalony I lub II profil pomocy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia) zarejestrowanych w rejestrze danego
PUP w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia),
wg stanu na ostatni dzień listopada roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu.
(…)
UZASADNIENIE ZMIANY:
doprecyzowanie brzmienia kryteriów w celu zwiększenia ich czytelności i przejrzystości

ZMIANA TREŚCI PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
ZMIANA WPROWADZONA W PRZYJĘTYCH KRYTERIACH DLA:
‒ Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa (dotyczy konkursu dedykowanego OPS i PCPR)
KRYTERIA FORMALNE B2. Efektywność zatrudnieniowa
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji projektu,
określony na poziomie co najmniej 30% (pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia).

NOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony
na poziomie:
•
co najmniej 30% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie
(pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia),
•
co najmniej 12% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie (pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez
zatrudnienia).

UZASADNIENIE ZMIANY:
dostosowanie do wymogów MIR poziomów efektywności zatrudnieniowej/ społeczno-zatrudnieniowej

ZMIANA TREŚCI PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
ZMIANA WPROWADZONA W PRZYJĘTYCH KRYTERIACH DLA:
‒ Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa (dotyczy konkursu dedykowanego OPS i PCPR)
KRYTERIA FORMALNE B3. Efektywność społeczno - zatrudnieniowa
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji
projektu, określony na poziomie co najmniej 80% (pomiar dotyczy wyłącznie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

NOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji
projektu, określony na poziomie:
•
co najmniej 80% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie,
•
co najmniej 46% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie.

UZASADNIENIE ZMIANY:
dostosowanie do wymogów MIR poziomów efektywności zatrudnieniowej/ społeczno-zatrudnieniowej

ZMIANA TREŚCI PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
ZMIANA WPROWADZONA W PRZYJĘTYCH KRYTERIACH DLA:
‒ Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa (dotyczy konkursu dedykowanego OPS i PCPR)
KRYTERIA FORMALNE B4. Współpraca z PUP
Brzmienie kryterium bez zmian.
Zmianie ulega „OPIS ZNACZENIA” poprzez dodanie „TAK / NIE / NIE DOTYCZY kryterium obligatoryjne”

KRYTERIA FORMALNE B5. Specyficzna grupa docelowa

DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega, czy projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami - w proporcji, co najmniej takiej samej, jak proporcja
osób z niepełnosprawnościami będących klientami OPS/ PCPR w stosunku do ogólnej liczby wszystkich klientów danego OPS/ PCPR.
Liczbę osób z niepełnosprawnościami należy oszacować według stanu na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

NOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega, czy projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnościami - w proporcji, co najmniej takiej samej, jak proporcja
osób z niepełnosprawnościami będących klientami OPS/ PCPR, które spełniają warunki grupy docelowej projektu, w stosunku do ogólnej
liczby wszystkich klientów danego OPS/ PCPR.
Liczbę osób z niepełnosprawnościami należy oszacować według stanu na dzień sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

UZASADNIENIE ZMIANY:
doprecyzowanie brzmienia kryteriów w celu zwiększenia ich czytelności i przejrzystości

ZMIANA TREŚCI PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
ZMIANA WPROWADZONA W PRZYJĘTYCH KRYTERIACH DLA:
‒ Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa (dotyczy konkursu dedykowanego organizacjom
pozarządowym)
KRYTERIA FORMALNE B2. Efektywność zatrudnieniowa
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji projektu,
określony na poziomie co najmniej 30% (pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia).

NOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony
na poziomie:
•
co najmniej 22% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie
(pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia),
•
co najmniej 12% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie (pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez
zatrudnienia).

UZASADNIENIE ZMIANY:
dostosowanie do wymogów MIR poziomów efektywności zatrudnieniowej/ społeczno-zatrudnieniowej

ZMIANA TREŚCI PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
ZMIANA WPROWADZONA W PRZYJĘTYCH KRYTERIACH DLA:
‒ Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa (dotyczy konkursu dedykowanego organizacjom
pozarządowym)
KRYTERIA FORMALNE B3. Efektywność społeczno - zatrudnieniowa
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji
projektu, określony na poziomie co najmniej 80% (pomiar dotyczy wyłącznie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).

NOWE BRZMIENIE:
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji
projektu, określony na poziomie:
•
co najmniej 56% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie,
•
co najmniej 46% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie.

UZASADNIENIE ZMIANY:
dostosowanie do wymogów MIR poziomów efektywności zatrudnieniowej/ społeczno-zatrudnieniowej

UZUPEŁNIENIE DO PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
DODANIE NOWYCH KRYTERIÓW DLA KONKURSÓW W RAMACH:
‒ Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa (konkurs dla wszystkich uprawnionych Beneficjentów)
KRYTERIA FORMALNE B1. Efektywność zatrudnieniowa
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności zatrudnieniowej dla grupy docelowej mierzony na zakończenie realizacji projektu, określony
na poziomie:
•
co najmniej 22% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie
(pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez zatrudnienia),
•
co najmniej 12% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie (pomiar dotyczy wyłącznie osób pozostających bez
zatrudnienia).

KRYTERIA FORMALNE B2. Efektywność społeczno - zatrudnieniowa
Weryfikacji podlega wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej dla grupy docelowej projektu mierzony na zakończenie realizacji
projektu, określony na poziomie:
•
co najmniej 56% - w odniesieniu do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w projekcie,
•
co najmniej 46% - w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób
z niepełnosprawnościami sprzężonymi objętych wsparciem w projekcie.

KRYTERIA FORMALNE B3. Osoby z niepełnosprawnościami
Weryfikacji podlega stosunek osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w projekcie do wszystkich uczestników projektu (osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) określony na poziomi minimum 15%.

KRYTERIA FORMALNE B4. Koszt przypadający na uczestnika
Weryfikacji podlega średni koszt przypadający na uczestnika projektu, określony na maksymalnym poziomie 15 000 zł.
UZASADNIENIE ZMIANY:
dodanie nowych kryteriów dla kolejnych konkursów

ZMIANA TREŚCI PRZYJĘTYCH W ROKU 2015 KRYTERIÓW
ZMIANA WPROWADZONA W PRZYJĘTYCH KRYTERIACH DLA:
‒ Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno – zawodowa
KRYTERIA STRATEGICZNE I STOPNIA A1. Profil projektu na tle zapisów Programu
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE:
Ocenie podlega stopień, w jakim projekt skierowany jest do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub
zniwelowanie zidentyfikowanych problemów.
W ramach oceny zakłada się, że projekty ujęte w ZPT spełniają kryterium w maksymalnym stopniu pod warunkiem pełnej zgodności
z przyjętymi w ZPT uzgodnieniami.
0 pkt – w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej, w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,
iż projekt nie jest skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie problemów
zidentyfikowanych w projekcie.
1 pkt – w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej, w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,
iż projekt jest w większości skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie
problemów zidentyfikowanych w projekcie.
2 pkt – w przypadku, gdy charakterystyka grupy docelowej, w szczególności poprzez opis jej złożoności i specyfiki wskazuje,
iż projekt jest wyłącznie skierowany do osób, które bez udziału w nim mają najmniejszą szansę na rozwiązanie lub zniwelowanie
problemów zidentyfikowanych w projekcie.

NOWE BRZMIENIE:
Uzupełniono o kolejny punkt tj.:
(…)
2 pkt – projekt jest zgodny z zakresem uzgodnionym w ramach ZPT.
UZASADNIENIE ZMIANY:
usunięcie niezasadnych nawiązań do ZPT (autopoprawka IZ RPO WP 2014-2020)
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Wprowadzenie kryteriów w Działaniach/Poddziałaniach,
które dotychczas nie były przedmiotem obrad KM RPO
WP 2014-2020, planowanych do uruchomienia w 2016
roku:
– bazowanie na zatwierdzonych kryteriach z roku 2015
(rama kryteriów),
– uzupełnienie o nowe specyficzne kryteria formalne,
– uzupełnienie o nowe specyficzne kryteria
strategiczne I stopnia wynikające z zapisów RPO WP
2014-2020.

KRYTERIA OBLIGATORYJNE

Brzmienia JEDNOLITE dla wszystkich Działań/Poddziałań

Formalne
- Podstawowe (A)

Wykonalności
- Wykonalność rzeczowa (A)
- Wykonalność finansowa (B)
- Wykonalność instytucjonalna (C)

Nazwa kryterium, definicja i opis znaczenia
ZGODNIE Z RAMĄ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

Strategiczne I stopnia
- Wkład projektu w realizację RPO WP (A)
- Metodyka projektu (B)

KRYTERIA FAKULTATYWNE

Brzmienia JEDNOLITE dla wszystkich Działań/Poddziałań

Preselekcji

Nazwa kryterium, definicja i opis znaczenia
ZGODNIE Z RAMĄ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW
– Z ZASTRZEŻENIEM, IŻ ETAPY TE PRZEWIDZIANE SĄ JEDYNIE
W WYBRANYCH KONKURSACH

- Preselekcji (A)

Strategiczne II stopnia
- Wkład projektu w realizację RPO WP (A)

KRYTERIA SPECYFICZNE

Brzmienia SPECYFICZNE dla Działań/Poddziałań

Formalne

Nazwa kryterium, definicja i opis znaczenia
ADEKWATNE DO SPECYFIKI KONKURSU

- Specyficzne (B)

Strategiczne I stopnia
– Specyficzne ukierunkowanie projektu (C)

Nazwa kryterium, definicja i opis znaczenia
WYNIKAJĄCE BEZPOŚREDNIO Z PREFERENCJI OKREŚLONYCH
W RPO WP 2014-2020

PROPOZYCJA KRYTERIÓW
OP 3 EDUKACJA
Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna – tryb konkursowy

OP 5 ZATRUDNIENIE
Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3 – tryb konkursowy
Działanie 5.5 Kształcenie ustawiczne – tryb konkursowy
Działanie 5.7 Nowe mikroprzedsiębiorstwa – tryb konkursowy

OP 6 INTEGRACJA
Poddziałanie 6.2.2 Rozwój usług społecznych – tryb konkursowy
Poddziałanie 6.3.2 Podmioty ekonomii społecznej – tryb konkursowy

PROPOZYCJA NOWYCH KRYTERIÓW
OP 3 - EDUKACJA
Działanie 3.1

Edukacja przedszkolna

TRYB KONKURSOWY

Projekty ukierunkowane będą na tworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego oraz na podniesienie jakości
usług świadczonych w ośrodkach wychowania przedszkolnego.
Grupy docelowe
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są następujące grupy osób: dzieci w wieku przedszkolnym, nauczyciele, opiekunowie
prawni dzieci.
Beneficjenci
Organy prowadzące ośrodki wychowania przedszkolnego.
ZAKRES KRYTERIÓW FORMALNYCH SPECYFICZNYCH (B):
‒ Rezultaty bezpośrednie projektu (B.1.)
ZAKRES KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH I STOPNIA (C):
- Lokalizacja (C.1.)
- Partnerstwo (C.2.)
- Formuła partnerstwa (C.3.)
- Trwałość efektów (C.4.)
- Podejście oddolne (C.5.)
- ICT (C.6)

PROPOZYCJA NOWYCH KRYTERIÓW
OP 5 - ZATRUDNIENIE
Działanie 5.3

Godzenie życia zawodowego i prywatnego

TRYB KONKURSOWY

Projekty ukierunkowane będą na zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3.
Grupy docelowe
Osoby opiekujące się dziećmi do lat 3 wchodzące na rynek pracy oraz osoby powracające na rynek pracy po urlopach
macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych.
Beneficjenci
Co do zasady wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
ZAKRES KRYTERIÓW FORMALNYCH SPECYFICZNYCH (B):
‒ Rezultaty bezpośrednie projektu (B.1.)
ZAKRES KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH I STOPNIA (C):
- Partnerstwo (C.1.)
- Podejście oddolne (C.2.)

PROPOZYCJA NOWYCH KRYTERIÓW
OP 5 – ZATRUDNIENIE
Działanie 5.5

Kształcenie ustawiczne

TRYB KONKURSOWY

Projekty ukierunkowane na poprawę sytuacji na rynku pracy osób w wieku aktywności zawodowej, które z własnej
inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności i kompetencji.
Grupy docelowe
Osoby w wieku aktywności zawodowej, w tym pracownicy sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
Beneficjenci
Co do zasady wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
ZAKRES KRYTERIÓW FORMALNYCH SPECYFICZNYCH (B):
‒ Wartość projektu (B.1.)
‒ Koszt przypadający na uczestnika projektu (B.2)
‒ Rezultatów bezpośrednich projektu (B.3)
‒ Specyficzna grupa docelowa (B.4.)
ZAKRES KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH I STOPNIA (C):
- Specyficzna grupa docelowa (C.1)
- Pracownicy MSP i ES (C.2)
- Porozumienie z pracodawcami (C.3)

PROPOZYCJA NOWYCH KRYTERIÓW
OP 5 – ZATRUDNIENIE
Działanie 5.7

Nowe mikroprzedsiębiorstwa

TRYB KONKURSOWY

Projekty ukierunkowane na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw.
Grupy docelowe
Osoby pozostające bez pracy (z wyłączeniem osób przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej
z grup: osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby
o niskich kwalifikacjach.
Beneficjenci
Co do zasady wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
ZAKRES KRYTERIÓW FORMALNYCH SPECYFICZNYCH (B):
‒ Wartość projektu (B.1.)
ZAKRES KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH I STOPNIA (C):
- Lokalizacja (C.1)
- Miejsca pracy (C.2)
- Podejście oddolne (C.3)

PROPOZYCJA NOWYCH KRYTERIÓW
OP 6 – INTEGRACJA
Poddziałanie 6.2.2

Rozwój usług społecznych

TRYB KONKURSOWY

Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych
i zintegrowanych usług społecznych, skierowanych do osób o różnym stopniu niesamodzielności i w zakresie wsparcia
rodziny, świadczonych w lokalnej społeczności oraz rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą.
Grupy docelowe
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodziny,
w tym przede wszystkim: seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi, dzieci i młodzież,
opiekunowie osób zależnych, kandydaci oraz osoby sprawujące rodzinną pieczę zastępczą, usamodzielniani
wychowankowie pieczy zastępczej.
Beneficjenci
Co do zasady wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
ZAKRES KRYTERIÓW FORMALNYCH SPECYFICZNYCH (B):
‒ Efektywność społeczno - zatrudnieniowa (B.1.)
‒ Koszt przypadający na uczestnika (B.2.)

ZAKRES KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH I STOPNIA (C):
-

Lokalizacja (C.1)
Partnerstwo (C.2)
Skala oddziaływania (C.3)
Podejście oddolne (C.4)

- Wolontariat/ animacja środowiskowa (C.5)
- Trwałość efektów (C.6)
- Komplementarność projektu z interwencją w ramach PO Pomoc Żywnościowa (C.7)

PROPOZYCJA NOWYCH KRYTERIÓW
OP 6 – INTEGRACJA
Poddziałanie 6.3.2

Podmioty ekonomii społecznej

TRYB KONKURSOWY

Projekty ukierunkowane na wzrost zatrudnienia w sektorze ekonomii społecznej, realizowane wyłącznie przez
akredytowane Ośrodki Wspierania Ekonomii Społecznej (OWES).
Grupy docelowe
Ostatecznymi odbiorcami wsparcia są następujące grupy podmiotów i osób: podmioty ekonomii
społecznej/przedsiębiorstwa społeczne, podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy o spółdzielniach
socjalnych, osoby fizyczne (w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).
Beneficjenci
Co do zasady wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.
ZAKRES KRYTERIÓW FORMALNYCH SPECYFICZNYCH (B):
‒ Specyficzny typ beneficjenta (B.1.)
‒ Efekty działania OWES (B.2.)
ZAKRES KRYTERIÓW STRATEGICZNYCH I STOPNIA (C):
- Partnerstwo (C.1)
- Skala oddziaływania (C.2)
- Zatrudnienie w PES (C.3)

Dziękuję za uwagę.

