Spotkanie informacyjne
Konkurs Nr RPLD.09.01.01-IP.01-10-001/20
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
w ramach IX Osi Priorytetowej
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Poddziałanie IX.1.1
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Wnioskodawca

Konkurs dedykowany jest:
- powiatowym samorządowym jednostkom organizacyjnym –
powiatowe centra pomocy rodzinie (PCPR), o których mowa w
art. 112 ustawy o pomocy społecznej;
- gminnym samorządowym jednostkom organizacyjnym – ośrodki
pomocy społecznej (OPS), o których mowa w art. 110 ustawy o
pomocy społecznej.
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Wnioski o dofinansowanie można składać w czterech rundach:
I.

od 28.02.2020 r. godz. 00:00 do 16.03.2020 r. godz. 14:00,

II.

od 29.05.2020 r. godz. 00:00 do 15.06.2020 r. godz. 14:00,

III. od 30.09.2020 r. godz. 00:00 do 14.10.2020 r. godz. 14:00,

IV. od 30.11.2020 r. godz. 00:00 do 14.12.2020 r. godz. 14:00.

Wnioski można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków
dostępnego na stronie:
www.wup-fundusze.lodzkie.pl
w terminach naboru
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Całkowita pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów
wynosi 3

192 525,00 PLN, w tym:
I runda - 496 000,00 PLN
II runda - 1 100 000,00 PLN
III runda - 496 525,00 PLN
IV runda - 1 100 000,00 PLN
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Dofinansowanie projektu w poszczególnych rundach:

I.

maksymalna wartość dofinansowania wynosi 425 670,00 PLN

II. minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 425 670,00 PLN
III. maksymalna wartość dofinansowania wynosi 425 670,00 PLN
IV. minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej 425 670,00 PLN
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Typ projektu

Typy projektu przewidziane do realizacji:
1. programy służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym za pomocą instrumentów aktywizacji
społecznej, zawodowej i edukacyjnej;
2. wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej
służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS.
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Uczestnicy

Grupy docelowe projektu:
1. osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w
tym osoby bezrobotne, które w pierwszej kolejności wymagają
aktywizacji społecznej,
2. otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, o ile jest ono niezbędne dla skutecznego wsparcia osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie społecznym.
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Projekt musi spełniać:
• Ogólne kryteria dostępu

• Szczegółowe kryteria dostępu
• Ogólne kryteria merytoryczne
• Ogólne kryterium podsumowujące (o ile wniosek został skierowany do
negocjacji)
W niniejszym konkursie przewidziano również kryteria premiujące.
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Kryteria oceniane na podstawie oświadczenia
w sekcji X wniosku:
Wnioskodawca oraz partnerzy nie
podlegają wykluczeniu z możliwości
otrzymania dofinansowania
(ogólne kryterium dostępu nr 1)

Spełnienie wymogów dotyczących
partnerstwa
(ogólne kryterium dostępu nr 4)

W przypadku partnerów spoza sektora finansów
publicznych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie
zawsze wysyłane jest zapytanie do MF, czy dany podmiot
nie jest wykluczony.

W przypadku projektu partnerskiego oceniane będzie czy:
• spełnione został wymóg dotyczący utworzenia albo zainicjowania
partnerstwa przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo
przed rozpoczęciem realizacji projektu, o ile data ta jest
wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
• dodatkowo (o ile dotyczy) wybór partnera spośród podmiotów
innych niż wymienione w art. 3 ust. 1 pkt. 1-3a ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych został dokonany
zgodnie z art.33 ust. 2-4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie 2014-2020.
W przypadku zmiany partnera zgodnie z art. 33 ust. 3a ustawy z dnia
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 na etapie
realizacji projektu kryterium uznaje się za spełnione.
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Kryterium oceniane na podstawie ewidencji
złożonych wniosków
Dany podmiot występuje tylko raz w
ramach danej rundy konkursu
(szczegółowe kryterium dostępu nr 1)

Kryterium odnosi się do występowania danego
podmiotu w charakterze wnioskodawcy lub
partnera w nie więcej niż jednym wniosku o
dofinansowanie projektu złożonym w ramach danej
rundy konkursu.
W przypadku złożenia więcej niż jednego wniosku
przez jeden podmiot występujący w charakterze
wnioskodawcy lub partnera w ramach danej rundy
konkursu, IOK odrzuca wszystkie wnioski
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Kryteria oceniane na podstawie
oświadczenia w sekcji X wniosku:

Zakaz podwójnego finansowania
(ogólne kryterium dostępu nr 7)

Kwalifikowalność projektu
(ogólne kryterium dostępu nr 2)

Zadania przewidziane do realizacji i wydatki przewidziane do
poniesienia w ramach projektu nie są i nie będą
współfinansowane z innych wspólnotowych instrumentów
finansowych, w tym z innych funduszy strukturalnych Unii
Europejskiej oraz Europejskiego Banku Inwestycyjnego lub
dotacji z krajowych środków publicznych.

Projekt jest zgodny z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit.
e) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013 r.tj.:
• projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6,
• jeśli Wnioskodawca rozpoczął projekt przed dniem złożenia
wniosku, czy przestrzegał obowiązujących przepisów prawa
dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e),
• projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią
operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać
objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość
operacji) w następstwie przeniesienia działalności
produkcyjnej poza obszar objęty programem (art. 125 ust.3
lit. f).
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Kryteria oceniane na podstawie oświadczenia w
sekcji X wniosku:

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu musi
prowadzić biuro projektu na terenie województwa
łódzkiego.

Lokalizacja biura projektu
(ogólne kryterium dostępu nr 9)

Biuro projektu musi oferować możliwość
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego
projektu oraz uczestnicy projektu muszą posiadać
możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu.
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Kryterium oceniane na
podstawie zapisów w pkt. 1.7
wniosku.

Okres realizacji
projektu
(ogólne kryterium
dostępu nr 6)

Okres realizacji projektu, w zakresie rzeczowym i
finansowym,
wskazany
we
wniosku
o
dofinansowanie, mieści się w przedziale czasowym
kwalifikowalności wskazanym w regulaminie
konkursu lub w dokumentacji naboru projektów
pozakonkursowych, którego data początkowa nie
może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 roku a
data końcowa późniejsza niż 31 grudnia 2023 roku.
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Kryteria oceniane na podstawie pkt. 3.1.2

Projekt zakłada minimalne
poziomy efektywności
społecznej.
(szczegółowe kryterium
dostępu nr 10)

Projekt zakłada minimalne poziomy
efektywności zatrudnieniowej.
(szczegółowe kryterium
dostępu nr 11)

Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności społecznej w
odniesieniu do:
• osób z niepełnosprawnościami co najmniej 34%,
• pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym co najmniej 34%.

Projekt zakłada wsparcie w postaci usług aktywnej integracji o
charakterze zawodowym i minimalne poziomy efektywności
zatrudnieniowej w odniesieniu do:
• osób z niepełnosprawnościami co najmniej 12%.
• pozostałych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym co najmniej 25%.
Kryterium nie stosuje się do osób, o których mowa w Podrozdziale
5.3 pkt. 11 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 z
dnia 8 lipca 2019 r.
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Grupa docelowa

Kryterium oceniane na podstawie zapisów w pkt.
3.2 wniosku

Projekt jest skierowany do
grup docelowych z obszaru
województwa łódzkiego
(ogólne kryterium
dostępu nr 10)

Wsparcie osób bezrobotnych
w projektach OPS/MOPR
(szczegółowe kryterium
dostępu nr 4)

Uczestnikami projektu muszą być osoby
fizyczne, które uczą się/ pracują lub
zamieszkują na obszarze województwa
łódzkiego w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego.

W przypadku objęcia wsparciem osoby bezrobotne
muszą korzystać z pomocy społecznej lub kwalifikować
się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, w myśl
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, a
do aktywizacji zawodowej niezbędne jest im w pierwszej
kolejności udzielenie wsparcia w zakresie integracji
społecznej.
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Kryterium oceniane na podstawie zapisów w
pkt. 3.2 wniosku

Grupa docelowa

Projekt nie może być skoncentrowany na wsparciu dzieci (osoby
poniżej 18 roku życia). Osoby zagrożone ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym do 18 roku życia nie mogą stanowić
więcej niż 25% grupy docelowej z wyłączeniem otoczenia osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Osoby młode
(szczegółowe kryterium
dostępu nr 3)

Kryterium nie dotyczy projektów przeznaczonych dla osób:
• wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o
których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu
rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• przebywających w pieczy zastępczej i opuszczających tę
pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
• nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i
zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z
dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach
nieletnich;
• przebywających w młodzieżowych ośrodkach
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii i
specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, o których
mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
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Grupa docelowa
Kryterium oceniane
na podstawie zapisów
w pkt. 3.2 wniosku

Preferencje
grupy docelowej
(szczegółowe
kryterium
dostępu nr 2)

Kryteria rekrutacji uwzględniają preferencje dla:
•

osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego
jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o którym mowa
w Rozdziale 3 pkt 15 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem
Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego na lata 2014-2020 z dnia 8 lipca 2019 r.,

•

osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, a
zakres wsparcia w projekcie nie będzie powielać działań, które dana osoba
otrzymywała lub otrzymuje w ramach działań towarzyszących, o których
mowa w PO PŻ,

•

osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

•

osób z niepełnosprawnością sprzężoną,

•

osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym osób z niepełnosprawnością
intelektualną i osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi,
Nie dotyczy projektów, w których prowadzona jest zamknięta rekrutacja.
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Zasada równości szans
Kryterium oceniane na
podstawie zapisów całego
wniosku

Zgodność projektu z
zasadą równości
szans kobiet i
mężczyzn w oparciu
o standard minimum
(ogólne kryterium
dostępu nr 13)

Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie
standardu minimum określonego w 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.
Należy:
• podać wskaźniki realizacji projektu w podziale na płeć i umieścić zapis, w
jaki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych
istniejących w obszarze tematyki interwencji i/lub zasięgu oddziaływania
projektu.
•

zawrzeć informację, które potwierdzają istnienie (albo brak istniejących)
barier równościowych w obszarze tematycznym projektu (pkt. 3.2
wniosku).

•

zawrzeć informację o działaniach odpowiadających na zidentyfikowane
bariery równościowe w obszarze projektu.

•

w przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, podać działania
zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn na
każdym etapie realizacji projektu.

•

wskazać, jakie działania zostaną podjęte w celu
równościowego zarządzania projektem (pkt. 4.5 wniosku).

zapewnienia
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Kryterium oceniane na
podstawie zapisów pkt. 3.5
wniosku

Zgodność
projektu z zasadą
równości szans i
niedyskryminacji,
w tym
dostępności dla
osób z
niepełnosprawno
ściami
(ogólne kryterium
dostępu nr 11)

Zasada dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
Działania muszą być zgodne z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (m.in. poprzez zastosowanie
koncepcji uniwersalnego projektowania) określoną w 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 oraz projekt musi mieć pozytywny wpływ na
ww. zasadę.
Oferowane wsparcie w projekcie oraz wszystkie produkty projektu (które nie
zostały uznane za neutralne) są dostępne dla wszystkich uczestników, w tym dla
osób z niepełnosprawnościami, zgodnie ze standardami dostępności dla polityki
spójności na lata 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 2 do 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 z dnia 5 kwietnia 2018 r.
W wyjątkowych sytuacjach, dopuszczalne jest uznanie neutralności produktu.
Jeśli wnioskodawca uzna, że jakiś produkt projektu jest neutralny, zobowiązany
jest wykazać we wniosku o dofinansowanie projektu, że dostępność nie dotyczy
tego produktu.
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Planując działania należy zagwarantować dostępność uczestnikom
projektu z niepełnosprawnościami poprzez np.:
•

zaplanowanie działań zindywidualizowanych niwelujących
nierówności
ze względu na niepełnosprawność

•

Zasada dostępności dla
osób z
niepełnosprawnościami

organizowanie form wsparcia w budynkach dostępnych dla
osób z różnymi niepełnosprawnościami

•

zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami wsparcia
asystentów

•

zapewnienie tłumacza języka migowego

•

dostosowanie czasu trwania wsparcia do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami

•

organizację specjalistycznego transportu.

2
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Kryterium oceniane na
podstawie zapisów pkt. 3.6
wniosku

Zgodność projektu
z zasadą
zrównoważonego
rozwoju.
(ogólne kryterium
dostępu nr 12)

Zasada zrównoważonego rozwoju

Działania muszą być zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Kryterium
uznaje się za spełnione w przypadku, gdy projekt ma neutralny bądź
pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju.

Działania muszą być zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju
np.:
•

drukowanie na papierze ekologicznym, drukowanie dwustronne
materiałów szkoleniowych lub w miarę możliwości zastępowanie
drukowania umieszczaniem ich na stronach www,

•

serwowanie cateringu w naczyniach wielorazowych, przygotowanego z
wykorzystaniem produktów pochodzących z gospodarstw ekologicznych,

•

promowanie transportu publicznego lub dojazdów rowerem do
pracy/miejsca realizacji wsparcia,

•

świadome używanie klimatyzacji lub otwieranie okien w sytuacjach, gdy
pozwoli to na utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniu,

•

zastosowanie energooszczędnych żarówek lub w miarę możliwości
wykorzystanie naturalnego oświetlenia,

•

archiwizowanie dokumentów w formie elektronicznej.
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Warunki realizacji wsparcia

Indywidualizacja wsparcia
(szczegółowe kryterium
dostępu nr 5)

Praca socjalna
(szczegółowe kryterium
dostępu nr 6)

Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o
indywidualną ścieżkę reintegracji z uwzględnieniem
diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału,
predyspozycji, potrzeb z zastrzeżeniem, że:
• nie może ona obejmować wyłącznie pracy socjalnej,
• instrument aktywizacji zawodowej nie stanowi
pierwszego elementu wsparcia w ramach
indywidualnej ścieżki reintegracji (nie dotyczy
projektów realizowanych przez WTZ, ZAZ, CIS, KIS).
Adekwatne zapisy muszą znaleźć się we wniosku.

Praca socjalna realizowana jest przez OPS/PCPR przez
cały okres udziału uczestnika w projekcie.
.
Konkretne zapisy powinny znaleźć się w pkt. 4.1 i
szczegółowym budżecie projektu .
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Kryterium oceniane na podstawie
zapisów w pkt. 4.1 wniosku

Narzędzia realizacji wsparcia
(szczegółowe kryterium
dostępu nr 7)

Mechanizmy gwarantujące
wysoką jakość szkoleń
(szczegółowe kryterium
dostępu nr 9)

Warunki realizacji wsparcia

W ramach projektu każdy uczestnik podpisuje i realizuje
kontrakt socjalny lub inny indywidualny program lub
program aktywności lokalnej lub projekt socjalny.
Adekwatne zapisy muszą znaleźć się we wniosku.
W przypadku realizacji szkoleń ich efektem jest
uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji w
rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r., a szkolenia
realizowane są przez instytucje posiadające wpis do
Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez
wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na
siedzibę instytucji szkoleniowej.
Adekwatne zapisy muszą znaleźć się we wniosku.
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Kryterium oceniane na podstawie
zapisów całego wniosku

Warunki realizacji wsparcia

Wdrożenie aktywizacji zawodowej odbywa się wyłącznie przez podmioty wyspecjalizowane w
zakresie aktywizacji zawodowej, bez możliwości realizacji powyższych instrumentów samodzielnie
przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS/PCPR). Wdrożenie instrumentów aktywizacji
zawodowej realizowane jest przez:
• Partnerów w ramach projektów partnerskich,

Wdrożenie
instrumentów
aktywizacji
zawodowej
(szczegółowe
kryterium
dostępu nr 8)

• PUP na podstawie porozumienia, o realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i na
zasadach określonych w tej ustawie,
• Podmioty wybrane w ramach zlecenia zadania publicznego na zasadach określonych w ustawie 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,
• Podmioty danej jednostki samorządu terytorialnego wyspecjalizowane w zakresie reintegracji
zawodowej, o ile zostaną wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu jako realizatorzy
projektu;
• Podmioty wybrane na zasadach dotyczących udzielania zamówień określonych w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia
22 sierpnia 2019 r.
Nie dotyczy projektów, w których aktywizacja zawodowa jest realizowana przez KIS, CIS działający w
strukturze jednostki organizacyjnej pomocy społecznej. Wdrożenie usług aktywnej integracji o
charakterze zawodowym przez KIS, CIS odbywa się w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej
zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym.
Adekwatne zapisy muszą znaleźć się we wniosku.
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Kryterium oceniane na podstawie
zapisów w pkt. 4.1 wniosku

Zakres wsparcia CIS, KIS.
(szczegółowe kryterium
dostępu nr 12)

Trwałość utworzonego
KIS, CIS.
(szczegółowe kryterium
dostępu nr 13)

Warunki realizacji wsparcia

W przypadku realizacji 2 typu projektu „wsparcie na tworzenie lub
funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji
usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”
projekt zakłada stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i
zawodowej w istniejących podmiotach działających w strukturach
jednostki organizacyjnej pomocy społecznej(KIS, CIS) lub poprzez
utworzenie nowych podmiotów (KIS, CIS).
Adekwatne zapisy muszą znaleźć się we wniosku.
W przypadku realizacji 2 typu projektu „wsparcie na tworzenie lub
funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej służące realizacji usług
reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ, ZAZ”
Wnioskodawca po zakończeniu realizacji projektu zapewni
funkcjonowanie utworzonego w projekcie KIS, CIS, przez okres co
najmniej równy okresowi realizacji projektu.

Adekwatne zapisy muszą znaleźć się we wniosku.
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Kryterium oceniane na podstawie części
VI wniosku

Budżet projektu

W ramach kryterium oceniane będzie, czy w przypadku:

Właściwa metoda
rozliczania kosztów.
(ogólne kryterium
dostępu nr 8)

•

I i III rundy konkursu, koszty bezpośrednie są rozliczane z
zastosowaniem kwot ryczałtowych, gdyż maksymalna
wartość dofinansowania wynosi 425 670,00 PLN,

•

II i IV rundy konkursu, koszty bezpośrednie są rozliczane na
podstawie rzeczywiście ponoszonych wydatków, gdyż
minimalna wartość dofinansowania wynosi powyżej
425 670,00 PLN.

W innych przypadkach projekt jest odrzucany na etapie oceny
formalno – merytorycznej za niezgodność z ogólnym kryterium
dostępu nr 8 „Właściwa metoda rozliczania kosztów”.

26

Kryteria oceniane na podstawie konkretnych
zapisów we wniosku
Realizacja wsparcia

Preferowane szkolenia

Wykorzystanie rozwiązań
innowacyjnych

Kryteria premiujące

Projekt jest realizowany w partnerstwie lub co najmniej jeden
z instrumentów aktywizacji jest zlecony na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Projekt zakłada szkolenie dla uczestników w zawodzie
„opiekun osoby starszej lub niepełnosprawnej”.

Dla spełnienia tego kryterium we wniosku należy zawrzeć
informacje wskazujące na wykorzystanie rozwiązań
innowacyjnych wypracowanych w ramach POKL 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 (należy podać numer projektu oraz
nazwę wykorzystywanego rezultatu/rozwiązania).
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Dziękujemy za uwagę
Zapraszamy do
składania wniosków
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