
Załącznik do Uchwały Nr 20 /15
Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 

z dnia 29 października 2015 r.

Kryteria wyboru projektu
Działanie:  9.4 
Wzmocnienie  sektora 
ekonomii społecznej

Poddziałanie: 9.4.1 Rozwój 
podmiotów  sektora 
ekonomii społecznej
Oś  priorytetowa: 9 
Solidarne społeczeństwo

Priorytet Inwestycyjny: 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii 
społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia

Cel szczegółowy: Tworzenie nowych podmiotów ekonomii społecznej 
                                Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej 

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium

1



A Kryteria ogólne

A.1  Kryteria formalne  

A.1.1

Wniosek o dofinansowanie projektu 
został złożony we właściwym 

terminie, do właściwej instytucji i w 
odpowiedzi na właściwy konkurs

Ocenie  podlega,  czy  wnioskodawca 
złożył  wniosek  o dofinansowanie 
projektu  w terminie  oraz  do 
instytucji  wskazanej  w  regulaminie 
konkursu, w odpowiedzi na właściwy 
konkurs.

Kryterium  weryfikowane  na 
podstawie  dokumentacji 
projektowej.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

 

A.1.2
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym 
formularzu

Ocenie  podlega,  czy  wniosek  o 
dofinansowanie  projektu  został 
złożony  na  formularzu 
udostępnionym przez IZ RPO.

Kryterium  weryfikowane  na 
podstawie  treści  wniosku  o 
dofinansowanie.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

A.1.3
Wniosek o dofinansowanie projektu 

wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) 
został wypełniony w języku polskim

Ocenie  podlega,  czy  wniosek 
o dofinansowanie  projektu  wraz 
z załącznikami  (jeśli  dotyczy)  został 
sporządzony w języku polskim (język 
urzędowy).

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu oraz treść załączników (o ile 
dotyczy).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

 

 A.1.4 Wybór partnera/ów projektu został 
dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami

Ocenie  podlega,  czy  wnioskodawca 
dokonał  wyboru  partnera/ów 
zgodnie  z przepisami  ustawy  z  dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 
programów  w zakresie  polityki 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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spójności  finansowanych 
w perspektywie  finansowej  2014-
2020 (Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli 
dotyczy.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  oświadczenia  stanowiącego 
integralną  część  wniosku 
o dofinansowanie projektu.

A.1.5

Wnioskodawca oraz partner/rzy 
(jeśli dotyczy) nie podlegają 

wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej

Ocenie  podlega,  czy  wnioskodawca 
oraz  partner/rzy  (jeśli  dotyczy)  nie 
podlegają  wykluczeniu  z  możliwości 
otrzymania  dofinansowania 
ze środków  Unii  Europejskiej  na 
podstawie: 
−art.  207  ust.  4  ustawy  z dnia  27 

sierpnia  2009  r.  o finansach 
publicznych (Dz.U.   z 2013 r.  885 ze 
zm.),
 

− art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 
czerwca  2012  r.  o  skutkach 
powierzania  wykonywania  pracy 
cudzoziemcom  przebywającym 
wbrew  przepisom  na  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.U.  poz. 
769),
 

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 
października  2002  r. 
o odpowiedzialności  podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary  (tekst  jednolity:  Dz.U.  z 
2015 r. poz. 1212).

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  oświadczenia  stanowiącego 
integralną  część  wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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A.1.6
Uczestnicy projektu kwalifikują się 
do objęcia wsparciem w ramach 

RPO WK-P 2014-2020

Ocenie  podlega,  czy  projekty 
w ramach  EFS  są  realizowane  na 
obszarze  objętym  RPO,  tj.  projekty 
skierowane  do  osób  fizycznych 
w ramach  RPO  WK-P  2014-2020 
obejmują  osoby  mieszkające 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub 
pracujące  lub  uczące  się  na  terenie 
województwa  kujawsko-
pomorskiego,  a w przypadku  innych 
podmiotów posiadają one jednostkę 
organizacyjną  na  obszarze 
województwa  kujawsko-
pomorskiego.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

A.1.7
Wydatki przewidziane w projekcie 
nie są współfinansowane z innych 

unijnych instrumentów finansowych

Ocenie  podlega,  czy  wydatki 
przewidziane  w  projekcie  nie  są 
współfinansowane  z innych  unijnych 
instrumentów finansowych.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  oświadczenia  stanowiącego 
integralną  część  wniosku 
o dofinansowanie projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A.1.8 Realizacja projektu jest zgodna 
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 dnia 17 grudnia 
2013 r.

Wnioskodawca złożył  oświadczenie, 
że:
− projekt  nie  został  fizycznie 

zakończony lub w pełni zrealizowany 
przed  złożeniem  wniosku 
o dofinansowanie  projektu  w 
rozumieniu  art.  65  ust.  6 
rozporządzenia  Parlamentu 
Europejskiego  i  Rady  (UE) 
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
roku  ustanawiającego  wspólne 
przepisy  dotyczące  Europejskiego 
Funduszu  Rozwoju  Regionalnego, 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

4



Europejskiego  Funduszu 
Społecznego,  Funduszu  Spójności, 
Europejskiego Funduszu  Rolnego na 
rzecz  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich 
oraz  Europejskiego  Funduszu 
Morskiego  i Rybackiego  oraz 
ustanawiającego  przepisy  ogólne 
dotyczące  Europejskiego  Funduszu 
Rozwoju  Regionalnego, 
Europejskiego  Funduszu 
Społecznego,  Funduszu  Spójności  i 
Europejskiego  Funduszu  Morskiego 
i Rybackiego  oraz  uchylającego 
rozporządzenie  Rady  (WE) 
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 
z 20.12.2013  r.  z  późn.zm.;  dalej: 
rozporządzenie 1303/2013);
− nie  rozpoczął  realizacji  projektu 

przed  dniem  złożenia  wniosku  o 
dofinansowanie  projektu  albo,  że 
realizując  projekt  przed  dniem 
złożenia  wniosku,  przestrzegał 
obowiązujących  przepisów  prawa 
dotyczących  danego  projektu 
zgodnie  z  art.  125  ust.  3  lit.  e) 
rozporządzenia 1303/2013;
− projekt  nie  obejmuje 

przedsięwzięć,  które  zostały  objęte 
lub powinny zostać objęte procedurą 
odzyskiwania  (w rozumieniu  art.  71 
rozporządzenia  1303/2013) 
w następstwie  przeniesienia 
działalności produkcyjnej poza obszar 
objęty programem zgodnie z art. 125 
ust.  3  lit.  f)  rozporządzenia 
1303/2013.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  oświadczenia  stanowiącego 
integralną  część  wniosku 
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o dofinansowanie projektu.

A.1.9
Wnioskodawca prowadzi biuro 

projektu na obszarze subregionu na 
terenie którego realizuje projekt

Ocenie  podlega,  czy  w  okresie 
realizacji  projektu  wnioskodawca 
prowadzi biuro projektu na obszarze 
subregionu  na  terenie  którego 
realizuje  projekt.  W  biurze 
przechowywana  jest  pełna 
oryginalna  dokumentacja 
wdrażanego projektu (z wyłączeniem 
dokumentów,  których  miejsce 
przechowywania  uregulowano 
odpowiednimi przepisami).

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o  dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

A.2  Kryteria horyzontalne 
A.2.1

Zgodność Projektu 
z Regionalnym Programem 

Operacyjnym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020 oraz  Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych RPO 

WK-P 2014-2020

Ocenie podlega zgodność projektu z 
RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla 
danego działania/poddziałania 

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

A.2.2 Projekt jest zgodny z przepisami 
dotyczącymi pomocy publicznej (lub 

pomocy de minimis)

Ocenie  podlega,  czy  projekt  jest 
zgodny  z  przepisami  dotyczącymi 
pomocy  publicznej/pomocy  de 
minimis.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 

Tak/nie/ nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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projektu.

A.2.3
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i 
krajowego 

Ocenie  podlega,  czy  projekt  jest 
zgodny  z  właściwymi  przepisami 
prawa unijnego i krajowego.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2.4
Projekt zakłada rozliczanie kosztów 
w oparciu o uproszczone metody 

rozliczania wydatków

Ocenie  podlega,  czy  w  projekcie 
o wartości  wkładu  publicznego 
(środków  publicznych) 
nieprzekraczającej  kwoty  100  000 
EUR  (wyrażonej  w  PLN)  wydatki  są 
rozliczane uproszczonymi metodami, 
na  zasadach  określonych 
w Wytycznych  w zakresie  
kwalifikowalności  wydatków  
w ramach  Europejskiego  Funduszu  
Rozwoju  Regionalnego,  
Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  
2014-2020.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie/ nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

A.2.5 Projekt zakłada prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie  

kwalifikowalności wydatków 
w zakresie Europejskiego Funduszu  

Rozwoju Regionalnego,  
Europejskiego Funduszu  

Społecznego oraz Funduszu  

Ocenie  podlega  prawidłowość 
założonego  poziomu  kosztów 
pośrednich  zgodnie  ze  stawkami 
ryczałtowymi  określonymi 
w Wytycznych  w  zakresie  
kwalifikowalności  wydatków  
w zakresie  Europejskiego  Funduszu  
Rozwoju  Regionalnego,  
Europejskiego Funduszu Społecznego  

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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Spójności na lata 2014-2020

oraz  Funduszu  Spójności  na  lata  
2014-2020.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

A.2.6

Projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami

Ocenie  podlega,  czy  wnioskodawca 
wykazał  zgodność projektu z  zasadą 
równości szans i niedyskryminacji,  w 
tym  dostępności  dla  osób 
z niepełnosprawnościami.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

A.2.7
Projekt jest zgodny z zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn 
w oparciu o standard minimum

Ocenie  podlega,  czy  wnioskodawca 
wykazał,  że  projekt  należy  do 
wyjątku,  do  którego  nie  stosuje  się 
standardu minimum lub  projekt jest 
zgodny  z  zasadą  równości  szans 
kobiet  i  mężczyzn  (na  podstawie 
standardu minimum).

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

A.2.8
Projekt jest zgodny  z zasadą 
zrównoważonego rozwoju

Ocenie  podlega,  czy  wnioskodawca 
wykazał  zgodność projektu z  zasadą 
zrównoważonego  rozwój  (zgodnie  z 
art.  8  Rozporządzenia  Parlamentu 
Europejskiego  i Rady  (UE)  nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.).

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe [suma punktów: 60]

jakości projektu A.3.1 Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność wyboru grupy docelowej Ocenie  podlega 
uzasadnienie  potrzeby 
realizacji  projektu 
w kontekście:
-  problemu/ów  grupy 

docelowej  w  powiązaniu 
ze  specyficznymi  jej 
cechami,  na  obszarze 
realizacji  projektu,  na 
które  odpowiedź  stanowi 
cel projektu,
-  wskazania 

wiarygodnych 
i miarodajnych  danych  i 
źródeł  potwierdzających 
występowanie 
opisanego/ych 
problemu/ów.

Ocenie  podlega,  czy 
dobór  grupy  docelowej 
jest adekwatny do założeń 
projektu  i regulaminu 
konkursu.

Projekt  może  uzyskać 
maksymalnie 10 pkt.

Kryterium  weryfikowane 
w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie 
projektu.

Ocena spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
punktowych polega na 

przyznaniu liczby 
punktów w ramach 

dopuszczalnych limitów 
wyznaczonych 

minimalną i 
maksymalną liczbą 

punktów, które można 
uzyskać za dane 

kryterium. Spełnienie 
przez projekt 

wskazanych kryteriów 
oznacza uzyskanie od 

każdego z obydwu 
oceniających co 

najmniej 60% punktów 
za spełnianie 

poszczególnych 
kryteriów.
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A.3.2 Cel projektu oraz poprawność doboru wskaźników

Ocenie podlega:
-  trafność  doboru  celu 
projektu  w kontekście 
opisanej  sytuacji 
problemowej,
-  możliwość  osiągnięcia 
w  ramach  projektu 
skwantyfikowanych 
wskaźników  rezultatu  i 
produktu, w tym:

• adekwatność  i 
założona  do 
osiągnięcia 
wartość 
wskaźników;

• opis  źródeł 
weryfikacji/ 
pozyskania 
danych  do 
pomiaru 
wskaźników 
i częstotliwości 
pomiaru.

Projekt  może  uzyskać 
maksymalnie 10 pkt.

Kryterium  weryfikowane 
w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie 
projektu.

A.3.3 Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników 
projektu

Ocenie  podlega  opis 
zadań, tj. :
- opis sposobu rekrutacji 

uczestników/uczestniczek 
projektu,
-  adekwatność  doboru 

zadań i  ich  merytoryczna 
zawartość  w świetle 
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zdiagnozowanego/ych 
problemu/ów,
- trwałość projektu (o ile 

dotyczy),
-  racjonalność 

harmonogramu zadań,
-  sposób  zarządzania 

projektem.

Projekt  może  uzyskać 
maksymalnie 20 pkt.

Kryterium  weryfikowane 
w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie 
projektu.wnioskodawcy A.3.4 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów Ocenie  podlega  opis 
potencjału  i 
doświadczenia 
wnioskodawcy 
i partnera/ów, tj.:
-  doświadczenie 

wnioskodawcy/partnera/
ów  w  obszarze 
tematycznym,  którego 
dotyczy  realizowany 
projekt,  na  danym 
terytorium  i  w  pracy  z 
daną grupą docelową,
-  potencjał 

kadrowy/merytoryczny 
wykorzystywany  w 
ramach projektu,
-  potencjał  techniczny 

wykorzystywany  w 
ramach projektu.

Projekt  może  uzyskać 
maksymalnie 20 pkt.
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Kryterium  weryfikowane 
w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie 
projektu.

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe

jakości 
projektu A.4.1 Projekt jest zgodny z regulaminem konkursu

Ocenie  podlega,  czy 
projekt  jest  zgodny  z 
wymogami  jakościowymi 
określonymi 
w regulaminie konkursu.

Kryterium  weryfikowane 
w oparciu  o  treść 
wniosku 
o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku).

finansowania projektu

A.4.2 Budżet - niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań Ocenie  podlega 
niezbędność planowanych 
wydatków  w budżecie 
projektu:
-  czy  wynikają  one 

bezpośrednio  z opisanych 
działań  oraz  przyczyniają 
się  do  osiągnięcia 
produktów  projektu,
- czy nie ujęto wydatków, 

które  wykazano  jako 
potencjał  wnioskodawcy 
(chyba że stanowią wkład 
własny).

Kryterium może podlegać 
ocenie warunkowej. 

Ocena spełnienia 
kryteriów wyboru 
projektu polega na 
dokonaniu oceny 
bezwarunkowej

 TAK/NIE
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

lub oceny warunkowej.
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Kryterium  weryfikowane 
w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie 
projektu.

A.4.3 Budżet - racjonalność i efektywność wydatków

Ocenie  podlega 
racjonalność 
i efektywność 
planowanych wydatków:
-  czy  są  adekwatne  do 

zakresu  i specyfiki 
projektu,  czasu  jego 
realizacji  oraz 
planowanych  produktów 
projektu,
-  czy  są  zgodne  ze 

stawkami rynkowymi i/lub 
z taryfikatorem wydatków,
-  czy  określone  w 

projekcie  nakłady 
finansowe  służą 
osiągnięciu  możliwie 
najkorzystniejszych 
efektów realizacji zadań.

Kryterium może podlegać 
ocenie warunkowej. 

Kryterium  weryfikowane 
w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie 
projektu.

A.4.4 Budżet - kwalifikowalność wydatków Ocenie  podlega 
kwalifikowalność 
wydatków  pod  kątem 
zgodności  z Wytycznymi  
w zakresie kwalifikowania  
wydatków  w ramach 
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Europejskiego  Funduszu  
Rozwoju  Regionalnego,  
Europejskiego  Funduszu  
Społecznego  oraz  
Funduszu  Spójności  na  
lata 2014-2020.

Kryterium może podlegać 
ocenie warunkowej. 

Kryterium  weryfikowane 
w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie 
projektu.

A.4.5 Budżet - prawidłowość sporządzenia budżetu projektu

Ocenie  podlega 
prawidłowość 
sporządzenia  budżetu 
projektu  pod  kątem 
zgodności  z zapisami 
regulaminu konkursu.

Kryterium może podlegać 
ocenie warunkowej. 

Kryterium  weryfikowane 
w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie 
projektu.

B. Kryteria szczegółowe

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 9.4.1
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B.1.1 Wnioskodawca składa maksymalnie 
2 wnioski o dofinansowanie 

projektu w odpowiedzi na dany 
konkurs

Ocenie podlega złożenie nie więcej 
niż  2  wniosków  o  dofinansowanie 
projektu  w ramach  danego 
konkursu.  W  przypadku  projektów 
partnerskich  kryterium  dotyczy 
wyłącznie  Lidera  projektu.  Złożenie 
więcej  niż  2  wniosków 
o dofinansowanie  projektu  przez 
danego  wnioskodawcę  skutkuje 
odrzuceniem  wszystkich  projektów 
przez niego złożonych.

Kryterium  weryfikowane  na 
podstawie  rejestru  wpływu 
wniosków.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

B.1.2 Projekt kończy się nie później niż 
30.06.2019 r. a minimalny okres 

realizacji projektu wynosi 36 
miesięcy

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać  będzie  okres  realizacji 
projektu  oraz  prawidłowe  jego 
wskazanie  we  wniosku  o 
dofinansowanie  projektu,  tj. 
określenie  daty  końcowej  nie 
później  niż  na   30.06.2019  r.  oraz 
realizacji  projektu  przez  okres  co 
najmniej 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. 
Zasadnym  jest  weryfikowanie 
efektywności  podejmowanych 
działań  oraz  wprowadzenie  w 
kolejnym  okresie  ewentualnych 
modyfikacji  przyczyniających się  do 
lepszej  realizacji  zadań  na  rzecz 
rozwoju ekonomii społecznej.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

B.1.3 Projekt jest realizowany wyłącznie 
na terenie jednego subregionu 

spośród trzech wskazanych poniżej
a. subregion 1 (powiaty: 

sępoleński, nakielski, 
bydgoski ziemski, m. 
Bydgoszcz, żniński, 
inowrocławski, 
mogileński)

b. subregion 2 (powiaty: 
chełmiński, 
aleksandrowski, toruński 
ziemski, m. Toruń, 
tucholski, świecki, 
grudziądzki ziemski, m. 
Grudziądz)

c. subregion 3 (powiaty: 
radziejowski, lipnowski, 
włocławski ziemski, m. 
Włocławek, wąbrzeski, 
brodnicki, golubsko-
dobrzyński, rypiński)

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać będzie zakres geograficzny 
podejmowanych działań, czy projekt 
swoim  zasięgiem  obejmuje 
wyłącznie  teren  jednego 
z subregionów.
Podzielenie województwa kujawsko-
pomorskiego  na  subregiony  i 
powiązanie  działalności  Ośrodka 
Wsparcia  Ekonomii  Społecznej  z 
jednym  z  subregionów  pozwala 
zapobiec  sytuacji  nakładania  się 
działań  prowadzonych  w  ramach 
projektów  w  stosunku  do  tych 
samych  odbiorców.  Wnioskodawca 
wybierając  jeden  ze  wskazanych 
subregionów,  na  terenie  którego 
będzie  prowadził  działania 
projektowe,  może  skupić  się  na 
analizie  problemów  grup 
docelowych  z  danego  obszaru,  a 
dzięki  właściwie  przeprowadzonej 
analizie  sytuacji  zastanej, 
zaplanowane  wsparcie  będzie 
bardziej  adekwatne  do zgłaszanych 
potrzeb.  Przedmiotowe  kryterium 
przyczyni  się  do  powstania 
stabilnych,  prężnie  działających 
OWES,  tym  samym  pozwalając  na 
realizację  celu  szczegółowego 
Programu. 

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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projektu.

B.1.4
Projekt zapewnia dostęp do 

świadczonej oferty na terenie 
każdego powiatu wchodzącego w 

skład danego subregionu, na terenie 
którego funkcjonuje dany OWES

W  ramach kryterium  ocenie 
podlegać będzie zakres geograficzny 
podejmowanych  działań,  czy  we 
wniosku o dofinansowanie projektu 
założono  realizację  działań  we 
wszystkich  powiatach  jakie  będzie 
obejmował  projekt  zgodnie 
ze standardem  stanowiącym 
załącznik do Regulaminu konkursu.

Celem  stworzenia  stabilnej  sieci 
podmiotów  otoczenia  ekonomii 
społecznej  oraz  rozwoju  ekonomii 
społecznej  w regionie,  istotne  jest, 
aby  na  poziomie  powiatów 
w sposób  kompleksowy 
podejmowane  były  inicjatywy 
wspierające  ekonomię  społeczną  i 
promujące  jej  idee  w  świadomości 
mieszkańców.  W  związku 
z powyższym wnioskodawca  winien 
zapewnić  pełną  dostępność 
świadczonych  w ramach  projektu 
usług  na  terenie  wszystkich 
powiatów  wchodzących  w  skład 
danego subregionu. 

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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B.1.5
Projekt zakłada współpracę OWES 

z pośrednikami finansowymi 
oferującymi instrumenty finansowe 
bezpośrednio podmiotom ekonomii 
społecznej, wybieranymi w ramach 

PO WER

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać  będzie  czy  w  projekcie 
zaplanowano  współpracę  z 
pośrednikami  finansowymi 
oferującymi  instrumenty  finansowe 
bezpośrednio podmiotom ekonomii 
społecznej,  wybieranymi  w ramach 
PO WER oraz czy wskazano zakres i 
zasady tej współpracy.

Wymóg  współpracy  wynika  z 
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. 

Kryterium weryfikowane w oparciu 
o treść wniosku o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

B.1.6 Projekt zakłada współpracę OWES 
z właściwymi terytorialnie PUP w 
zakresie przyznawania dotacji na 
tworzenie spółdzielni socjalnych i 

przystępowanie do spółdzielni 
socjalnych

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać  będzie  czy  w  projekcie 
zaplanowano  współpracę  z 
właściwymi  terytorialnie  PUP  w 
zakresie  przyznawania  dotacji  na 
tworzenie  spółdzielni  socjalnych  i 
przystępowanie  do  spółdzielni 
socjalnych  wraz  ze  wskazaniem 
zakresu i zasady tej współpracy oraz 
czy  wnioskodawca  wskazał,  że 
posiada  odpowiedni  dokument 
potwierdzający  nawiązanie  tej 
współpracy (np. list intencyjny).

Wymóg  współpracy  wynika  z 
Wytycznych  w  zakresie  realizacji  
przedsięwzięć w obszarze włączenia  

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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społecznego i zwalczania ubóstwa z  
wykorzystaniem  środków 
Europejskiego  Funduszu  
Społecznego  i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na  
lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu 
o treść wniosku o dofinansowanie 
projektu.

B.1.7
Projekt zakłada współpracę OWES z 
LGD z obszaru subregionu na terenie 
którego funkcjonuje dany OWES w 
celu wspierania zatrudnienia osób 
objętych wsparciem w ramach Osi 

11 oraz w zakresie realizacji 
wspólnych inicjatyw lokalnych na 

rzecz ekonomii społecznej oraz 
budowania partnerstw na rzecz 

ekonomii społecznej

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać  będzie  czy  w  projekcie 
zaplanowano  współpracę  z  LGD  z 
obszaru  subregionu  na  terenie 
którego  funkcjonuje  dany  OWES 
oraz  czy  wskazano  zakres  i  zasady 
współpracy  w celu  wspierania 
zatrudnienia  osób  objętych 
wsparciem  w  ramach  Osi  11  oraz 
zakres i  zasady realizacji  wspólnych 
inicjatyw  lokalnych  na  rzecz 
ekonomii  społecznej  oraz 
budowania  partnerstw  na  rzecz 
ekonomii społecznej.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

B.1.8 Projekt zakłada współpracę OWES z 
RCRS, której elementem będzie co 
najmniej plan i zasady współpracy 

oraz realizacji wspólnych inicjatyw, z 
uwzględnieniem podziału zadań i 

obszarów kompetencji wynikających 
z Kujawsko-Pomorskiego Programu  

na Rzecz Ekonomii Społecznej do  
2020 roku oraz organizację prac 
Podkomitetów Monitorujących 

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać  będzie  czy  w  projekcie 
zaplanowano  współpracę  z  RCRS 
oraz czy wskazano, iż w ramach tej 
współpracy  wypracowany  zostanie 
co  najmniej   plan  i  zasady 
współpracy oraz realizacji wspólnych 
inicjatyw,  z uwzględnieniem 
podziału  zadań  i  obszarów 
kompetencji  wynikających 

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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Ekonomię Społeczną w subregionie

z Kujawsko-Pomorskiego  Programu 
na  Rzecz  Ekonomii  Społecznej  do 
2020r  oraz  organizację  prac 
Podkomitetów  Monitorujących 
Ekonomię  Społeczną  (powołanych 
przez RCRS) w subregionie.

Wymóg  współpracy  OWES  z 
regionalnym  koordynatorem 
rozwoju ekonomii społecznej wynika 
z 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. 

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.B.1.9 Projekt zakłada współpracę 

z beneficjentami Działań 9.1, 9.2, 
9.3 w celu wspierania zatrudnienia 

w sektorze ekonomii społecznej 
osób wychodzących z WTZ, CIS, 

placówek opiekuńczo - 
wychowawczych i innych tego typu 
placówek w ekonomii społecznej 

oraz zakładów poprawczych

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać  będzie  czy  w  projekcie 
zaplanowano  współpracę  z 
beneficjentami Działań 9.1, 9.2, 9.3 
oraz  czy  wskazano  zakres  i  zasady 
współpracy  w  celu  wspierania 
zatrudnienia  w sektorze  ekonomii 
społecznej  osób  wychodzących  z 
WTZ,  CIS,  placówek  opiekuńczo  - 
wychowawczych  i innych  tego typu 
placówek  w  ekonomii  społecznej 
oraz zakładów poprawczych.

Wymóg  współpracy  wynika  z 
Wytycznych  w  zakresie  realizacji  
przedsięwzięć w obszarze włączenia  
społecznego i zwalczania ubóstwa z  
wykorzystaniem  środków 
Europejskiego  Funduszu  

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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Społecznego  i Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na  
lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu 
o treść wniosku o dofinansowanie 
projektu.B.1.10 Projekt zakłada udzielanie 

bezzwrotnego wsparcia 
finansowego (dotacji) na utworzenie 

minimum 86 nowych miejsc pracy 
dla osób bezrobotnych, 

w rozumieniu art. 2 ust.1 pkt 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy  (zakwalifikowanych do 

III profilu pomocy) lub osób, 
o których mowa w art. 1 ust. 2 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o zatrudnieniu socjalnym lub osób 

o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności w 
rozumieniu ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać będzie  czy  wnioskodawca 
założył   udzielanie  bezzwrotnego 
wsparcia  finansowego  (dotacji)  na 
utworzenie  minimum  86 nowych 
miejsc pracy dla osób bezrobotnych, 
w rozumieniu  art.  2  ust.1  pkt  2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku  pracy  (zakwalifikowanych  do 
III  profilu  pomocy)  lub  osób,  o 
których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia  13  czerwca  2003  r.  o 
zatrudnieniu  socjalnym  lub  osób 
o umiarkowanym  lub  znacznym 
stopniu  niepełnosprawności,  w 
rozumieniu  ustawy  z dnia  27 
sierpnia  1997  r.  o  rehabilitacji 
zawodowej  i  społecznej  oraz 
zatrudnianiu  osób 
niepełnosprawnych:

 poprzez tworzenie nowych 
przedsiębiorstw 
społecznych,

 w istniejących 
przedsiębiorstwach 
społecznych,

 w  podmiotach ekonomii 
społecznej,  wyłącznie  pod 
warunkiem  przekształcenia 
tych  podmiotów 
w przedsiębiorstwa 

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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społeczne.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

B.1.11
Wnioskodawca zapewnienia 

trwałość utworzonych miejsc pracy 
przez okres co najmniej 24 miesięcy 

od dnia przyznania dotacji lub 
utworzenia stanowiska pracy (o ile 

ten termin jest późniejszy niż termin 
przyznania dotacji)

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać  będzie  zadeklarowany 
okres  zachowania  trwałości 
utworzonych  w ramach  projektu 
miejsc  pracy.  W  przypadku 
wskazania  okresu  krótszego  niż  24 
miesięcy od dnia przyznania dotacji 
lub utworzenia stanowiska pracy lub 
braku  informacji  w  tym  zakresie 
wniosek o dofinansowanie projektu 
zostanie  odrzucony.  W  tym  czasie 
zakończenie stosunku pracy z osobą 
zatrudnioną  na  nowo  utworzonym 
stanowisku  pracy  może  nastąpić 
wyłącznie  z przyczyn  leżących  po 
stronie pracownika.

Wymóg  wynika  z  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. 

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

B.1.12 Projekt zakłada osiągnięcie 
wskaźników efektywnościowych na 
minimalnym poziomie określonym 

w definicji

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać będzie  czy  wnioskodawca 
założył  osiągniecie  wymienionych 
wskaźników  na  określonym 

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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poziomie: 

a. dla usług animacji lokalnej 
(usług  animacyjnych)  i  usług 
rozwoju ekonomii społecznej 
( usług inkubacyjnych):

• liczba  grup  inicjatywnych,  które  w 
wyniku  działalności  OWES 
wypracowały  założenia  co  do 
utworzenia  podmiotu  ekonomii 
społecznej -  na poziomie minimum 
30,

• liczba  środowisk,  które  w  wyniku 
działalności  OWES  przystąpiły  do 
wspólnej  realizacji  przedsięwzięcia 
mającego na  celu  rozwój  ekonomii 
społecznej -  na poziomie minimum 
18,

• liczba  miejsc  pracy  utworzonych  w 
wyniku działalności OWES dla osób, 
wskazanych  w  definicji 
przedsiębiorstwa społecznego -  na 
poziomie minimum 20,

• liczba  organizacji  pozarządowych 
prowadzących  działalność  odpłatną 
pożytku publicznego lub działalność 
gospodarczą  w  wyniku  działalności 
OWES -  na poziomie minimum 30.

b. dla  usług  wsparcia 
istniejących  przedsiębiorstw 
społecznych  (usług 
biznesowych):

• liczba miejsc pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty utworzonych w wyniku 
działalności  OWES  we  wspartych 
przedsiębiorstwach  społecznych  - 
na poziomie minimum 20,

• procent  wzrostu  obrotów 
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przedsiębiorstw  społecznych 
objętych wsparciem -  na poziomie 
minimum 5%.
Wymóg  współpracy  wynika  z 
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. 

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

B.1.13
Projekt zakłada preferencje dla 

tworzenia miejsc pracy i 
przedsiębiorstw społecznych, 

których działalność dotyczy obszaru 
gospodarki odpadami, w tym 

wykorzystujących doświadczenia 
wynikające z realizacji Projektu 

CERREC

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać  będzie  czy  wśród 
kryteriów  na  podstawie  których 
przyznawane  będą  dotacje  na 
tworzenie  nowych  miejsc  pracy 
uwzględnione  zostanie  kryterium 
preferujące  tworzenie  miejsc  pracy 
w przedsiębiorstwach  społecznych, 
których działalność dotyczy obszaru 
gospodarki  odpadami,  w  tym 
wykorzystujących  doświadczenia 
wynikające  z  realizacji  Projektu 
CERREC.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

B.1.14 Projekt zakłada preferencje dla 
tworzenia miejsc pracy i 

przedsiębiorstw społecznych w 
kluczowych sferach rozwojowych 

wskazanych w Działaniu 1.4 KPRES 
oraz w kierunkach rozwoju 

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać  będzie  czy  wśród 
kryteriów  na  podstawie  których 
przyznawane  będą  dotacje  na 
tworzenie  nowych  miejsc  pracy 
uwzględnione  zostanie  kryterium 

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)
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określonych w strategii rozwoju 
województwa i Kujawsko-

Pomorskim Programie na Rzecz 
Ekonomii Społecznej do roku 2020

preferujące  tworzenie  miejsc  pracy 
w kluczowych sferach rozwojowych 
wskazanych w Działaniu 1.4 KPRES, 
tj.  zrównoważony  rozwój, 
solidarność  pokoleń,  polityka 
rodzinna,  turystyka  społeczna, 
budownictwo  społeczne,  lokalne 
produkty  kulturowe  oraz  w 
kierunkach  rozwoju  określonych 
w strategii  rozwoju  województwa  i 
Kujawsko-Pomorskim  Programie  na 
Rzecz Ekonomii  Społecznej  do roku 
2020.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

B.1.15
W przypadku zlecania zadań lub 

usług w ramach projektu minimum 
20% ich wartości winna być zlecana 

podmiotom ekonomii społecznej 
w przypadku zakupów nieobjętych 
ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać  będą  zasady/sposób  i 
wartość zlecania zadań lub usług (w 
przypadku  jeżeli  projekt  zakłada 
zlecanie zadań lub usług). 

Zapis  w  takiej  formule  będzie 
stanowił  impuls do włączania usług 
podmiotów  ekonomii  społecznej 
oraz  wspierał  zatrudnienie  w 
istniejących i nowo powstających w 
województwie  podmiotach 
ekonomii społecznej.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

B.1.16 Wkład własny został określony na 
prawidłowym poziomie

Ocenie  podlega,  czy  wkład  własny 
stanowi nie mniej niż 5%1 wydatków 
kwalifikowalnych projektu.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)

1 wskazany % dotyczy wyłącznie części budżetu projektu pomniejszonego o środki przekazywane przez beneficjentów na tworzenie miejsc pracy (dotacji i wsparcia pomostowego) w ekonomii społecznej, które  
podlegają dofinansowaniu w 100% z budżetu państwa.
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o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

B.2 Kryteria premiujące  

B.2.1
Wnioskodawca zapewnienia 

trwałość utworzonych miejsc pracy 
przez wskazany okres od dnia 

przyznania dotacji lub utworzenia 
stanowiska pracy (o ile ten termin 

jest późniejszy niż termin przyznania 
dotacji)

W  ramach  kryterium  ocenie 
podlegać  będzie  zadeklarowany 
okres  zachowania  trwałości 
utworzonych  w ramach  projektu 
miejsc pracy. 

Punkty  będą  przyznawane 
w następujący sposób, w zależności 
od deklarowanego okresu trwałości:

36 miesięcy – 5 pkt.

48 miesięcy – 10 pkt.

60 miesięcy – 15 pkt.

Kryterium  weryfikowane  w oparciu 
o  treść  wniosku  o dofinansowanie 
projektu.

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu oceniających 
podczas oceny spełniania kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 

spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię punktową (maksymalnie 
15 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.
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