Regulamin konkursu w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania
(w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym
Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.
- REJESTR ZMIAN
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4.2 I faza oceny
Płaszczyzna jakości- kryteria premiujące
Kryterium premiujące nr 2
Opis znaczenia kryterium:

4.2 I faza oceny
Płaszczyzna jakości- kryteria premiujące
Kryterium premiujące nr 2
Opis znaczenia kryterium:

Dodatkowe informacje/zalecenia

Dodatkowe informacje/zalecenia

IP RPO preferuje tworzenie miejsc pracy w
przedsiębiorstwach społecznych w kluczowych
sferach rozwojowych wskazanych w KPRES oraz
w kierunkach rozwoju określonych w strategii
rozwoju województwa i w regionalnym programie
rozwoju ekonomii społecznej.
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie
musi wskazać w jakich sferach rozwojowych
wskazanych w KPRES oraz w jakich kierunkach
rozwoju określonych w strategii rozwoju
województwa i w regionalnym programie rozwoju
ekonomii społecznej zakłada utworzenie miejsc
pracy.
W celu zweryfikowania spełnienia kryterium
należy zastosować następujący specyficzny
wskaźnik dla projektu:

IP RPO preferuje tworzenie miejsc pracy w
przedsiębiorstwach społecznych w kluczowych
sferach rozwojowych wskazanych w KPRES oraz
w kierunkach rozwoju określonych w strategii
rozwoju województwa i w regionalnym programie
rozwoju
ekonomii
społecznej.
Zakres
preferowanych sfer rozwojowych oraz sposób
ich premiowania uzgadniany jest przez IZ RPO
z Regionalnym Komitetem Rozwoju Ekonomii
Społecznej
oraz
realizatorami
OWES
najpóźniej 2 miesiące po rozpoczęciu
projektu.
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie
musi zadeklarować preferencje dla tworzenia
miejsc
pracy
w
kluczowych
sferach
rozwojowych
względem
odbiorców
ostatecznych na odpowiednim poziomie.

 Liczba utworzonych miejsc pracy
przedsiębiorstwach
społecznych
kluczowych sferach rozwojowych.

W celu zweryfikowania spełnienia kryterium
należy zastosować następujący specyficzny
wskaźnik dla projektu:

w
w

Należy pamiętać, że licząc 20 % od ogólnej liczby
utworzonych miejsc pracy wynik należy
zaokrąglić do całości w górę np. gdy w projekcie
utworzone zostaną 22 miejsca pracy i 20% z tego
stanowi 4,4 to wówczas należy wskazać w
projekcie 5 utworzonych miejsc pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
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Należy pamiętać, że licząc 20 % od ogólnej liczby
utworzonych miejsc pracy wynik należy
zaokrąglić do całości w górę np. gdy w projekcie
utworzone zostaną 22 miejsca pracy i 20% z tego
stanowi 4,4 to wówczas należy wskazać w

treści wniosku o dofinansowanie.

projekcie 5 utworzonych miejsc pracy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie.
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Kryterium premiujące nr 3
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Opis znaczenia kryterium:

Opis znaczenia kryterium:

Dodatkowe informacje/zalecenia
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Wnioskodawca w ramach projektu obejmie
wsparciem co najmniej 5% uczestników projektu
będących osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub
wykluczeniem
społecznym
zamieszkujących
obszar
objęty
rewitalizacją
zgodnie
z
zatwierdzonym dla danej gminy Programem
Rewitalizacji, o którym mowa w Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata
2014-2020.
W celu zweryfikowania spełnienia kryterium
należy zastosować następujący specyficzny
wskaźnik dla projektu:

Wnioskodawca w ramach projektu obejmie
wsparciem co najmniej 5% uczestników projektu
będących osobami zagrożonymi ubóstwem i/lub
wykluczeniem społecznym (5% liczone od
ogólnej liczby osób objętych wsparciem w
ramach projektu)
zamieszkujących obszar
objęty rewitalizacją zgodnie z zatwierdzonym dla
danej gminy Programem Rewitalizacji, o którym
mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury i
Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020.
W celu zweryfikowania spełnienia kryterium
należy zastosować następujący specyficzny
wskaźnik dla projektu:


Liczba
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym
zamieszkujących
obszar objęty rewitalizacją zgodnie
z zatwierdzonym PR dla danej
gminy objętych wsparciem w
programie [osoby]

Należy pamiętać, że licząc 5 % od ogólnej liczby
uczestników wynik należy zaokrąglić do całości w
górę np. gdy w projekcie uczestniczą 22 osoby i
5% z tego stanowi 1,1 to wówczas należy objąć
wsparciem i wskazać w projekcie 2 osoby.
Beneficjenci ubiegający się o punkty premiujące
za spełnienie niniejszego kryterium powinni we
wniosku
o
dofinansowanie
zadeklarować
spełnienie kryterium oraz wskazać w części E.1.
wskaźnik z odpowiednią wartością.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści
wniosku
o dofinansowanie projektu.
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Należy pamiętać, że licząc 5 % od ogólnej liczby
uczestników wynik należy zaokrąglić do całości w
górę np. gdy w projekcie uczestniczą 22 osoby i
5% z tego stanowi 1,1 to wówczas należy objąć
wsparciem i wskazać w projekcie 2 osoby.
Beneficjenci ubiegający się o punkty premiujące
za spełnienie niniejszego kryterium powinni we
wniosku
o
dofinansowanie
zadeklarować
spełnienie kryterium oraz wskazać w części E.1.
wskaźnik z odpowiednią wartością.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie
treści
wniosku
o dofinansowanie projektu.

4.2 I faza oceny
Płaszczyzna jakości- kryteria jakości
Kryterium jakości nr 4 i nr 5
Dodano zapis w polu Opis znaczenia kryterium:
W przypadku projektu, gdzie wnioskodawcą jest „konsorcjum podmiotów”, którzy jako konsorcjum
otrzymali akredytację AKSES wydaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium
oceniane będzie jak dla projektu złożonego przez jednego wnioskodawcę, nie jak dla projektu
partnerskiego. W przypadku, gdy projekt zostanie złożony przez „konsorcjum podmiotów”, o którym
mowa powyżej, w partnerstwie z innym podmiotem/podmiotami (niewchodzącymi w skład konsorcjum,
które otrzymało akredytację) wówczas wniosek będzie oceniany jako projekt partnerski.
4.2 I faza oceny
Płaszczyzna wykonalności- kryteria wykonalności
Kryterium wykonalności nr 3
Dodano zapis w polu Opis znaczenia kryterium:
W przypadku projektu, gdzie wnioskodawcą jest „konsorcjum podmiotów”, którzy jako konsorcjum
otrzymali akredytację AKSES wydaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kryterium
oceniane będzie jak dla projektu złożonego przez jednego wnioskodawcę, nie jak dla projektu
partnerskiego. W przypadku, gdy projekt zostanie złożony przez „konsorcjum podmiotów”, o którym
mowa powyżej, w partnerstwie z innym podmiotem/podmiotami (niewchodzącymi w skład konsorcjum,
które otrzymało akredytację) wówczas wniosek będzie oceniany jako projekt partnerski.
Załącznik 7.14 Zestawienie standardu i
wysokości
dopuszczalnych
stawek
wybranych wydatków i usług dla konkursu nr
RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18
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Stawki ujęte w zestawieniu są stawkami brutto

Stawki ujęte w zestawieniu są stawkami brutto

akceptowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w

akceptowanymi przez Wojewódzki Urząd Pracy w

Szczecinie w ramach RPO WZ. IP dopuszcza

Szczecinie w ramach RPO WZ ( w przypadku

możliwość…

wynagrodzeń jest to kwota brutto brutto). IP
dopuszcza możliwość…

7.14.3 KOSZTY DODATKOWE ZWIĄZANE Z

7.14.3 KOSZTY DODATKOWE ZWIĄZANE Z

REALIZACJĄ SZKOLEŃ/ANIMACJI

REALIZACJĄ SZKOLEŃ/ANIMACJI

pkt. 7 Zwrot kosztów dojazdu

pkt. 7 Zwrot kosztów dojazdu

samochód

samochód/ pojazd

Opublikowany został załącznik nr 7.20 – Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie
miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie
przedsiębiorstw społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZ 2014-2020 (wersja 1.2) – z dnia 27
lipca 2018 r.

