OCENA MERYTORYCZNA

CZĘŚĆ I
Ocena przez IP RIT RPO WSL

CZĘŚĆ II
Ocena przez IZ RPO WSL

Szczegółowe kryteria
dodatkowe

Kryteria zgodności ze
Strategią RIT dostępu

Lp.

Kryterium

Definicja

1

Lokalizacja projektu na obszarze
funkcjonalnym danego RIT

Projekt jest zlokalizowany na obszarze
funkcjonalnym danego RIT wskazanym w
Strategii RIT.

2

Zgodność uzasadnienia i celu
projektu z diagnozą i
Priorytetami/Celami /Działaniami
Strategii RIT

Potrzeba realizacji projektu wynika ze
zdiagnozowanych problemów/
potrzeb/wyzwań oraz projekt jest zgodny z
Priorytetami/Celami/Działaniami
wskazanymi w Strategii RIT adekwatnymi
do przedmiotu projektu.

3

Zgodność przedmiotu projektu
z zakresem wsparcia wskazanym
w Strategii RIT

Przedmiot projektu jest zgodny z
planowanym zakresem wsparcia
wskazanym w Strategii RIT.

Czy projektodawca lub partner jest podmiotem wykonującym działalność
leczniczą udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa
opieka zdrowotna (POZ) na podstawie zawartej umowy o udzielanie
świadczeń z dyrektorem właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego
Funduszu Zdrowia?

We wniosku należy wskazać czy projektodawca lub partner jest placówką

POZ. Jeżeli placówka POZ jest partnerem w projekcie, we wniosku o
dofinansowanie weryfikowane jest formalne partnerstwo.

Czy projekt przewiduje realizację usług zdrowotnych?

Projektodawca deklaruje, że projekt przewiduje świadczenie usług
zdrowotnych wraz ze wskazaniem rodzaju usług oraz grupy docelowej, która
będzie objęta wsparciem w przedmiotowym zakresie.

Czy projekt zakłada realizację co najmniej czterech usług świadczonych
w lokalnej społeczności?

Projektodawca w odniesieniu do usług świadczonych w lokalnej społeczności we
wniosku o dofinansowanie powinien jasno wskazać, które z usług będą
realizowane zgodnie z rodzajem usług oraz zachowaniem sposobu ich
świadczenia wskazanych w 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 (Rozdział 3, pkt. 30).

Czy projekt jest realizowany w formalnym partnerstwie lub zakłada
współpracę lub zlecanie zadań?
 1 pkt - współpraca międzysektorowa
 3 pkt - formalne partnerstwo

 4 pkt - zlecanie zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub w oparciu o
art. 15a ustawy o spółdzielniach socjalnych

SEKTOR PUBLICZNY

instytucje państwa np. administracja, w tym samorządowa

SEKTOR PRYWATNY

organizacje gospodarcze działające dla zysku, w tym przedsiębiorstwa
prowadzące działalność gospodarczą

SEKTOR SPOŁECZNY

pozostałe podmioty nie ujęte w I i II sektorze, w tym organizacje pozarządowe
(NGO), społeczne/obywatelskie, itp. np. fundacje, stowarzyszenia, organizacje
pracodawców/samorządów.

Czy zapewniono spójność projektu z przedsięwzięciami realizowanymi na
obszarze objętym Strategią RIT?

 0 pkt - brak rekomendacji

 3 pkt - projekt posiadający rekomendację gminy będącej Członkiem Związku RIT
 7 pkt - projekt zarekomendowany przez Związek RIT w formie uchwały Zarządu Związku RIT
Subregionu Zachodniego
 10 pkt - projekt realizowany przez Członka/-ów Związku RIT

Każdorazowo prosimy o podane następujących danych:
1. Planowana nazwa projektu.
2. Przewidywany okres realizacji projektu.
3. Priorytet, działanie, poddziałanie RPO WSL.
4. Wartość całkowita projektu, kwota dofinansowania.
5. Wskaźniki planowane do realizacji i ich szacunkowa wartość.
6. Odniesienie do diagnozy Strategii RIT Subregionu Zachodniego

!

Województwa Śląskiego (wskazanie problemów).
7. Jaki Cel/Działanie Strategii RIT projekt będzie realizował.
8. Oznaczenie czy projekt jest komplementarny ze złożonymi/planowanymi
do złożenia w ramach EFS/EFRR.

Czy projekt zakłada komplementarność z innymi znajdującymi się na
liście projektów wybranych do dofinansowania, zrealizowanymi lub
trwającymi projektami?

 2 pkt - jest komplementarny z trwającym lub zakończonym projektem realizowanym w
ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE
 3 pkt - jest zintegrowany/ komplementarny z innymi projektami zrealizowanymi,
trwającymi lub znajdującymi się na liście projektów wybranych do dofinansowania w
ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
 5 pkt - jest komplementarny z projektem w ramach poddziałania 10.2 , 10.3

Czy Wnioskodawca/Partner posiada doświadczenie w realizacji
projektów na obszarze danej RIT?
 2 pkt - doświadczenie w realizacji jednego projektu na obszarze danej RIT
 3 pkt - doświadczenie w realizacji dwóch i więcej projektów na obszarze RIT

Przez projekt rozumie się każde zakończone przedsięwzięcie
finansowane zarówno ze środków zewnętrznych,
jak i własnych -zrealizowanych na terenie
RIT Subregionu Zachodniego.

Czy projekt przewiduje realizację wskaźników, których realizacja jest
najbardziej pożądana z punktu widzenia osiągnięcia celów Strategii RIT?
Wpływ realizacji projektu na następujące wskaźniki Strategii RIT:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 517 os.
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami
zdrowotnymi w programie – 200 os.
3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych istniejących po
zakończeniu projektu – 4 szt.

WD=

𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑜𝑠𝑖ą𝑔𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑘𝑡
𝑤𝑎𝑟𝑡𝑜ść 𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘𝑎 𝑑𝑙𝑎 𝑆𝑢𝑏𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛𝑢

0 pkt - poniżej 5%.
3 pkt - od 5% do 10%
5 pkt - powyżej 10% do 20%
7 pkt - powyżej 20% do 30%
10 pkt - powyżej 30%

x 100

Czy projekt przewiduje realizację wskaźników, których realizacja jest
najbardziej pożądana z punktu widzenia osiągnięcia celów Strategii RIT? –c.d.
USŁUGI SPOŁECZNE:
- 50 osób objętych wsparciem – 3 punkty
- 60 osób objętych wsparciem – 5 punktów
- 104 osoby objęte wsparciem – 7 punktów
- 156 osób objętych wsparciem – 10 punktów

USŁUGI ZDROWOTNE:
- 11 osób objętych wsparciem – 3 punkty
- 21 osób objętych wsparciem – 5 punktów
- 41 osób objętych wsparciem – 7 punktów
- 61 osób objętych wsparciem – 10 punktów

Utworzenie 1 miejsca świadczenia usług zdrowotnych – 7 punktów
Utworzenie 2 miejsc świadczenia usług zdrowotnych – 10 punktów

Czy projekt rozwiązuje konkretne problemy i realizuje cele wskazane w

Strategii RIT?

 2 pkt - zawiera rozwiązanie jednego problemu/ realizację jednego celu w
danym obszarze
 3 pkt - zawiera rozwiązanie przynajmniej dwóch problemów/ realizację
przynajmniej dwóch celów w danym obszarze

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku
ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik

tel. 32 42 22 446
e-mail: biuro@subregion.pl

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

