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Kryteria wyboru projektów 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 

 
Kryteria szczegółowe 

Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne 

Priorytet 
Inwestycyjny 

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

Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie 
z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej 

Typ projektu 1. Komplementarne usługi wsparcia ekonomii społecznej składające się z następujących typów operacji: 

a) Usługi animacji lokalnej w tym działania o charakterze animacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym, umożliwiające tworzenie 

podmiotów obywatelskich, wsparcie dla ich rozwoju, tworzenie partnerstw publiczno-społecznych na rzecz rozwoju ekonomii 

społecznej i partycypacji społecznej, tworzenie klastrów ekonomii społecznej. Podmioty te powinny również przygotowywać i 

wspierać lokalnych animatorów, którzy będą rozwijać ww. działania,  

b) Usługi rozwoju ekonomii społecznej, w tym działania zmierzające do inicjowania tworzenia nowych podmiotów ekonomii 

społecznej, w tym szkoleń, doradztwa indywidualnego i grupowego, prowadzenie działań edukacyjnych na temat możliwości 

tworzenia podmiotów ekonomii społecznej oraz przygotowywanie grup założycielskich, 

c) Usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej, w tym wsparcie na etapach tworzenia i działania podmiotu 

ekonomii społecznej, w formie doradztwa prawnego, księgowego, wsparcie z zakresu podatków, biznesowe (budowanie 

szerokich powiązań kooperacyjnych w ramach partnerstw lokalnych, marketing, planowanie strategiczne) oraz wsparcie z 

zakresu zasobów ludzkich. W ramach usług możliwe jest przyznawanie dodatkowego wsparcia związanego z wdrażaniem 

innowacji lub planów rozwoju. 

2. Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych:  

a) Szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne umożliwiające podnoszenie wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do założenia i/lub prowadzenia i/lub rozwijania przedsiębiorstwa społecznego (w tym nabycie i 

rozwijanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych potrzebnych do pracy w przedsiębiorstwie społecznym, adekwatnie do potrzeb i 

roli danej osoby w przedsiębiorstwie społecznym), 

b) Przyznanie środków finansowych przedsiębiorstwa społecznego na stworzenie miejsca pracy, 

c) Wsparcie pomostowe (w formie finansowej lub w formie zindywidualizowanych usług).  
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Kryteria dopuszczalności 

L.p. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 2 3 4 

1.  Wymogi 

organizacyjne 

Projektodawca w wyniku realizacji projektu, zasięgiem swojego działania 

obejmuje subregion szczeciński województwa zachodniopomorskiego, w 

skład którego wchodzą powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, 

Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin oraz zapewnia na terenie danego 

subregionu możliwość osobistego kontaktu z kadrą projektu np. poprzez 

dyżury w każdym powiecie objętym wsparciem. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium są odrzucane. 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu 

wartości logicznych „tak”, „nie”. 

2.  Zgodność wsparcia 1. Projektodawca składa nie więcej niż jeden wniosek o 

dofinansowanie w ramach konkursu.  

2. Projekt jest skierowany do osób zamieszkujących subregion 

szczeciński (w przypadku osób fizycznych, które zamieszkują na 

obszarze subregionu szczecińskiego w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego) oraz podmiotów posiadających jednostkę 

organizacyjną na jego obszarze. 

3. Projektodawca zaplanował wniesienie wkładu własnego w 

wysokości nie mniejszej, niż określona w Szczegółowym Opisie Osi 

Priorytetowych RPO WZ 2014 -2020. 

4. Projekt rozpoczyna się nie później niż 8 miesięcy od daty 

zakończenia naboru i trwa nie krócej niż 36 miesięcy i nie dłużej 

niż 48 miesięcy.   

5. Maksymalna kwota dofinansowania dla subregionu szczecińskiego 

wynosi: 18 534 397 zł. 

6. Projektodawca zapewnia dla subregionu szczecińskiego 

osiągnięcie wskaźników efektywnościowych na poziomie nie 

mniejszym niż:  

a. liczba grup inicjatywnych, które w wyniku działalności OWES 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania 

dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryterium są odrzucane. 

Na etapie realizacji projektu dopuszcza się 

możliwość  odstępstwa w zakresie spełnienia 

przedmiotowego kryterium w uzasadnionych 

przypadkach i za zgodą IP, na rzecz umożliwienia 

udziału w projekcie również osobom spoza 

subregionu szczecińskiego, jednakże 

zamieszkujących obszar województwa 

zachodniopomorskiego - dotyczy kryterium nr 2. 

 

  W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, za 

zgodą Instytucji Pośredniczącej RPO WZ, 

dopuszcza się możliwość zmiany terminu 

rozpoczęcia projektu - dotyczy kryterium nr 4 

 

 

Ocena spełniania kryterium polega na przypisaniu 

wartości logicznych „tak”, „nie”. 
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wypracowały założenia co do utworzenia PES - 35; 

b. liczba środowisk, które w wyniku działalności OWES przystąpiły do 

wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii 

społecznej - 31; 

c. liczba miejsc pracy utworzonych w wyniku działalności OWES dla 

osób, wskazanych w definicji PS- 96; 

d. liczba organizacji pozarządowych prowadzących działalność 

odpłatną pożytku publicznego lub działalność gospodarczą 

utworzonych w wyniku działalności OWES - 31; 

e. procent wzrostu obrotów u minimum 50%  PS objętych wsparciem 

– 5%; 

7. Projektodawca obligatoryjnie realizuje 2 typy projektu. 

8. Projektodawca jest zobligowany do stosowania stawek 

jednostkowych zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020.  

 

 

 

Kryteria premiujące 

L.p. Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1 3 4 

1. Projekt skierowany jest do osób: 

− o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;  

− z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z 

zaburzeniami psychicznymi 

Liczba punktów: 10 
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na poziomie minimum 10% z ogółu uczestników projektu. 

2. Projekt zakłada utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych w kluczowych sferach 

rozwojowych wskazanych w 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 w regionalnym programie 

rozwoju ekonomii społecznej na poziomie: 

• do 20% (włącznie) ogółu utworzonych miejsc pracy w projekcie – 5 pkt; 

•  powyżej 20% ogółu utworzonych miejsc pracy w projekcie - 10 pkt. 

 

Liczba punktów: 5/10 

3. Projekt zakłada wsparcie na poziomie 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. 

Liczba punktów: 10 

 

 

 

 


