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Negatywne zjawiska zdefiniowane w strategii: 

Bezrobocie, niepełnosprawność długotrwałe lub ciężkie choroby, depopulacja, 

starzenie się społeczności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, 

alkoholizm, niska świadomość zawodowa oraz poziom wykształcenia.

Starzenie się społeczeństwa. Spadek liczby osób w wieku produkcyjnym, przy 

jednoczesnym wzroście osób w wieku poprodukcyjnym. Niska aktywność zawodowa 

na obszarach zdegradowanych. Degradacja przestrzeni. Depopulacja miast. 

Wysoki poziom ubóstwa. Mnogość rodzin korzystających z świadczeń socjalnych. 

Restrukturyzacja zakładów pracy wpływająca na niedostosowanie się do aktualnego 

rynku pracy. Zmiany demograficzne w subregionie wymuszające zmianę zakresu, 

sposobu i miejsc świadczenia usług społecznych. 

III. DIAGNOZA OBSZARU WSPARCIA
III.1.1.5. Społeczeństwo w Subregionie Zachodnim.
CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA (STR. 30-42), Analiza ramowa w Regulaminie  (str. 16-20) 



PROBLEM:

• degradacja społeczno-gospodarcza: ubóstwo i wykluczenie społeczne,

• kumulacja negatywnych zjawisk takich jak: niski poziom przedsiębiorczości, 

bezrobocie, niska jakość infrastruktury technicznej, niski dostęp do usług, 

depopulacja oraz niska aktywność społeczności lokalnych

ROZWIĄZANIE:

• kompleksowa rewitalizacja

• praca z problemowymi społecznościami, 

• wsparcie w formule organizowania społeczności lokalnych (samopomoc i 

wolontariat, działania środowiskowe, prozatrudnieniowe, edukacyjne z 

uwzględnieniem działań o charakterze kulturalnym, jako uzupełniających)

PROBLEM ? ROZWIĄZANIE.



Tabela nr 35. Kluczowe informacji dotyczące wiązki „Rewitalizacja i rozwój usług 
społecznych”. Str. 107-111 Strategii RIT

CELE STRATEGII RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO

Cel Strategiczny CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i 

spójności społeczno - gospodarczej Subregionu Zachodniego

Priorytet P1.2 Aktywność społeczna i zapobieganie wkluczeniom

D1.2.1 Wzmocnienie lokalnych potencjałów rozwoju oraz kompleksowa 

rewitalizacja

C1.2.1.1 Zwiększona aktywizacja społeczno – gospodarcza ludności 

zamieszkującej rewitalizowane tereny



• ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez aktywne 
włączenie w życie społeczne i zawodowe osób i grup szczególnie 
narażonych na wykluczenie społeczne

• efektem wsparcia powinno być usamodzielnienie się ekonomiczne i 
społeczne osób objętych wsparciem

• wsparcie powiązane będzie z procesem integracji społecznej, aktywizacji 
społecznozawodowej 

• pożądane będą działania przyjmujące formę przedsięwzięć 
odpowiadających kompleksowo na potrzeby grup wykluczonych w 
zakresie ich aktywizacji, które będą miały charakter długofalowego 
organizowania społeczności lokalnej

• programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego 
lokalnych społeczności uwzględniających specyfikę terytorium i 
zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o 
samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, 
edukacyjnych oraz uzupełniająco kulturalnych

WIĄZKA „Rewitalizacja i rozwój usług społecznych” (STR. 105-107 STRATEGII)



Realizacja działań bezpośrednio koresponduje z projektami w ramach wiązki 

„Rewitalizacja i rozwój usług społecznych”.

Działania w ramach obu wiązek muszą być również skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji.

Projekty realizowane w ramach wiązki stanowią dopełnienie kompleksowego 

programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co 

oznacza, że projekty powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR.

WIĄZKA „Zwiększenie zatrudnienia” (STR. 105-107 STRATEGII)



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DOT. 
ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ RIT W RAMACH 
KONKURSU NR RPSL.09.01.02-IZ.01-24-
210/17



OCENA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO

OCENA MERYTORYCZNA

CZĘŚĆ I
Ocena przez IP RIT RPO WSL

CZĘŚĆ II
Ocena przez IZ RPO WSL

Kryteria zgodności ze 
Strategią RIT dostępu 
(tzw. zero-jedynkowe (0/1) –
projekt oceniany na zasadzie 

spełnia – nie spełnia (3 kryteria)

Szczegółowe kryteria 
dodatkowe (punktowe –

maksymalna liczba punktów do 
uzyskania 50, minimum 40% czyli 20 

punktów )



KRYTERIA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ RIT– DOSTĘPU (0/1) 

Lp. Kryterium Definicja

1 Lokalizacja projektu na 
obszarze funkcjonalnym 
danego RIT

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

Str. 7 Strategii. Obszar 
wsparcia 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.

Część diagnostyczna 
(str. 30-42). Opis celu 
C1.2.1.1, działania 
D1.2.1, priorytetu P1.1 
str.  85-86

3 Zgodność przedmiotu 
projektu z zakresem 
wsparcia wskazanym w 
Strategii RIT

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

Szczegółowy opis w 
tabeli 38. Kluczowe 
informacje o wiązce 
projektów 
„Rewitalizacja i rozwój 
usług społecznych”. str. 
108



KRYTERIA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ RIT 

SZCZEGÓŁOWE DLA PODDZIAŁANIA RIT 

(DODATKOWE)



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

Weryfikowane będzie czy projekt:
• projekt nie jest komplementarny z żadnym projektem  – 0 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 Działania  10.2 (mieszkalnictwo 
socjalne i chronione), 10.3 (rewitalizacja) - 10 pkt

Komplementarność to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się 
wzajemnie działań/projektów, które są skierowane na osiągniecie wspólnego lub takiego 
samego celu, który nie zostałby osiągnięty lub osiągnięty byłby w mniejszym stopniu w 
przypadku niewystępowania komplementarności. 

Projekt może wykazywać komplementarność problemową, geograficzną, sektorową, 
funkcjonalną np. jest końcowym, lub jednym z końcowych elementów większego projektu, 
jest etapem szerszej strategii realizowanej przez kilka projektów komplementarnych, jest 
uzupełnieniem projektów zrealizowanych ze środków pomocowych. 



2. Czy projekt  jest realizowany  w formalnym  partnerstwie lub zakłada 
współpracę lub zlecanie zadań?

Projekt zakładający partnerstwo pomiędzy jednostkami/podmiotami musi opierać się 
na formalnie zawartej umowie partnerstwa.
W przypadku projektu zakładającego współpracę Projektodawca jest zobowiązany 
opisać zakres działań w projekcie, na których efektywność będzie miała bezpośredni 
wpływ przedmiotowa współpraca. Projektodawca opisuje we wniosku zasady i 
podstawy współpracy między tymi podmiotami, które powinny być sformalizowane 
umową lub innym dokumentem określającym zasady współdziałania.

Weryfikowane będzie czy projekt zakłada:
• brak partnerstwa lub współpracy pomiędzy jednostkami/podmiotami – 0 pkt.
• współpracę międzysektorową (formalna współpraca bez zawierania partnerstwa 
wskazanego w pkt. A.2. wniosku o dofinansowanie) – 1 pkt.
• zlecanie zadań na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie lub w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych – 3 pkt.
• formalne partnerstwo - 4 pkt.



3. Czy projekt zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie pracy z osobami z
niepełnosprawnościami mających wpływ na wartość wskaźników
zatrudnieniowych?

Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie pracy z osobami z 
niepełnosprawnościami opracowanych i pozytywnie zwalidowanych w ramach 
projektów innowacyjnych PO KL lub EQUAL.

Wnioskodawca powinien w treści wniosku wskazać model (nazwę projektu w 
przypadku Innowacyjnych POKL lub nr rezultatu EQUAL) na którym opierać
będzie działania w projekcie.

a) Projekt nie zakłada zastosowania rozwiązań z osobami z 
niepełnosprawnościami wypracowanymi i pozytywnie zwalidowanymi w ramach 
projektów innowacyjnych PO KL lub EQUAL – 0 pkt.
b) Projekt zakłada zastosowanie rozwiązań w zakresie pracy z osobami z
niepełnosprawnościami wypracowanymi i pozytywnie zwalidowanymi w ramach 
projektów innowacyjnych PO KL lub EQUAL – 3 pkt.



4. Czy inne wskaźniki założone przez Wnioskodawcę we wniosku o 
dofinansowanie zostały dobrane tak, by w sposób najbardziej efektywny 
realizować założenia zawarte w Strategii RIT?

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać wpływ realizacji projektów na 
osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu lub rezultatu bezpośredniego 
danego Priorytetu/Celu/Działania RIT, adekwatnego dla danego typu projektu, 
przyjętego dla całego subregionu, wskazanego w Strategii RIT (z wyjątkiem 
wskaźnika ram wykonania).

Wartość wskaźnika powinna zostać wyliczona w sposób następujący: 
WD=A/B*100. Przy czym: WD- wartość docelowa wskaźnika %, A – wartość 
wskaźnika osiągana przez projekt, B – ogólna wartość wskaźnika dla Subregionu,

W przypadku gdy projekt będzie realizował wskaźnik:
poniżej 3% - 0 pkt.  od 3% do 10% - 1 pkt.  powyżej 10% do 15% - 2 pkt. powyżej 
15% do 20% - 4 pkt. powyżej 20% - 6 pkt.

Oceniający powinien wybrać najkorzystniejszy dla wnioskodawcy wskaźnik 
spośród wskaźników produktu bądź rezultatu bezpośredniego, wskazanego we 
wniosku i w Strategii RIT. Przy braku takich wskaźników w projekcie punkty nie 
zostaną przyznane.



5. Czy projekt realizuje wskaźnik Strategii RIT uwzględniony do ram wykonania 
RPO WSL 2014-2020 pn. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie?

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać wpływ realizacji projektów na 
osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu wskazanego w Strategii RIT 
uwzględniającego wartość na 2018 r.

Wartość wskaźnika powinna zostać wyliczona w sposób następujący:
WD=A/B*100. Przy czym:
WD- wartość docelowa wskaźnika %,
A – wartość wskaźnika osiągana przez projekt,
B – ogólna wartość wskaźnika dla Subregionu. (2018 r. – 213 os., 2023 r. - 654 
os.)

W przypadku gdy projekt będzie realizował wskaźnik:
- poniżej 2% - 0 pkt.
- powyżej 2% do 5% - 2 pkt.
- powyżej 5% do 10% - 4 pkt.
- powyżej 10% do 15% - 6 pkt.
- powyżej 15% do 20% - 8 pkt.
- powyżej 20% - 10 pkt.



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

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać zapewnienie spójności interwencji oraz 
wpływu miast i gmin z obszarów funkcjonalnych Subregionów na kształt i sposób 
realizacji działań na ich obszarze. Kryterium weryfikowane w oparciu o zapisy 
wniosku o dofinansowanie, zgodnie z poniżej wskazanymi kategoriami punktowymi: 

 Brak rekomendacji – 0 pkt.
 Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy wskazane w Strategii RIT oraz 

realizujący zapisane w niej cele, i posiadający rekomendację gminy będącej 
Członkiem Związku RIT – 3 pkt.

 Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy wskazane w Strategii RIT oraz 
realizujący zapisane w niej cele, i zarekomendowany przez Związek RIT w formie 
uchwały Zarządu Związku RIT – 7 pkt.

 Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy wskazane w Strategii RIT oraz 
realizujący zapisane w niej cele, i realizowany przez Członka Związku RIT – 10 pkt.



Projekt zarekomendowany przez Związek RIT w formie uchwały Zarządu 
Związku RIT Subregionu Zachodniego

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

(wskazanie problemów).
• Jaki Cel/Działanie Strategii RIT projekt będzie realizował.
• Oznaczenie czy projekt jest komplementarny ze złożonymi/planowanymi do złożenia w 

ramach EFS/EFRR.



7. Czy projekt rozwiązuje konkretne problemy i realizuje cele wskazane w 
Strategii RIT?

• realizuje jeden cel/działanie/priorytet wskazany w Strategii RIT w danym 
obszarze – 3 pkt.

• realizuje przynajmniej dwa cele/działania/priorytety wskazane w Strategii 
ZIT/RIT w danym obszarze – 5 pkt.

Cel Strategiczny CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno -

gospodarczej Subregionu Zachodniego

Priorytet P1.2 Aktywność społeczna i zapobieganie wkluczeniom

D1.2.1 Wzmocnienie lokalnych potencjałów rozwoju oraz kompleksowa rewitalizacja

C1.2.1.1 Zwiększona aktywizacja społeczno – gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane 

tereny



8. Czy Wnioskodawca/Partner posiada doświadczenie w realizacji projektów 
na obszarze RIT ?

Wskazane doświadczenie projektodawcy (znajomość lokalnego/regionalnego 
rynku oraz rozeznanie w potrzebach lokalnych/regionalnych podmiotów) znacznie 
usprawni realizację działań i usług oferowanych uczestnikom projektu. 
Weryfikowane  będzie czy Wnioskodawca/ Partner:

• Posiada doświadczenie w realizacji jednego projektu na obszarze  danego RIT –
1 pkt.
• Posiada doświadczenie w realizacji dwóch lub więcej projektów na obszarze 
danego  RIT – 2 pkt.

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





Negatywne zjawiska zdefiniowane w strategii: 

postępujący proces starzenia się społeczeństwa, spadek liczby osób w wieku 

produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście osób w wieku poprodukcyjnym, 

depopulacja miast, kumulacja negatywnych zjawisk społeczno-gospodarczych, 

zwiększanie się długości trwania życia, wzrost zachorowań na choroby cywilizacyjne 

(choroby układu krążenia, cukrzyca, otyłość), brak środków finansowych 

umożliwiających korzystanie z wysokiej jakości usług zdrowotnych.

III. DIAGNOZA OBSZARU WSPARCIA
III.1.1.5. Społeczeństwo w Subregionie Zachodnim.
CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA (STR. 30-42), Analiza ramowa w Regulaminie  (str. 17-19) 



ROZWIĄZANIE:

• kompleksowa rewitalizacja 

• usługi społeczne:

- podniesienie jakości i dostępności usług wsparcia rodziny 

- rozwój usług mieszkalnictwa wspieranego

- rozwój usług opiekuńczych  

- rozwój środowiskowych form usług społecznych 

- deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych 

PROBLEM ? ROZWIĄZANIE.



Tabela nr 35. Kluczowe informacji dotyczące wiązki „Rewitalizacja i rozwój usług 
społecznych”. Str. 107-111 Strategii RIT

CELE STRATEGII RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO

Cel Strategiczny CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i 

spójności społeczno - gospodarczej Subregionu Zachodniego

Priorytet P1.2 Aktywność społeczna i zapobieganie wkluczeniom

D1.2.1 Wzmocnienie lokalnych potencjałów rozwoju oraz kompleksowa 

rewitalizacja

C1.2.1.2 Lepszy dostęp do usług społecznych dla osób wykluczonych lub

zagrożonych wykluczeniem



• ograniczenie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego poprzez aktywne 
włączenie w życie społeczne i zawodowe osób i grup szczególnie 
narażonych na wykluczenie społeczne

• efektem wsparcia powinno być usamodzielnienie się ekonomiczne i 
społeczne osób objętych wsparciem

• wsparcie powiązane będzie z procesem integracji społecznej, aktywizacji 
społecznozawodowej 

• pożądane będą działania przyjmujące formę przedsięwzięć 
odpowiadających kompleksowo na potrzeby grup wykluczonych w 
zakresie ich aktywizacji, które będą miały charakter długofalowego 
organizowania społeczności lokalnej

• programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego 
lokalnych społeczności uwzględniających specyfikę terytorium i 
zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań: opartych o 
samopomoc i wolontariat, środowiskowych, prozatrudnieniowych, 
edukacyjnych oraz uzupełniająco kulturalnych

WIĄZKA „Rewitalizacja i rozwój usług społecznych” (STR. 105-107 STRATEGII)



Realizacja działań bezpośrednio koresponduje z projektami w ramach wiązki 

„Rewitalizacja i rozwój usług społecznych”.

Działania w ramach obu wiązek muszą być również skoncentrowane 

terytorialnie i prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji.

Projekty realizowane w ramach wiązki stanowią dopełnienie kompleksowego 

programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co 

oznacza, że projekty powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR.

WIĄZKA „Zwiększenie zatrudnienia” (STR. 105-107 STRATEGII)



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DOT. 
ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ RIT W RAMACH 
KONKURSU NR RPSL.09.02.02-IZ.01-24-
212/17



KRYTERIA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ RIT– DOSTĘPU (0/1) 

Lp. Kryterium Definicja

1 Lokalizacja projektu na 
obszarze funkcjonalnym 
danego RIT

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

Str. 7 Strategii. Obszar 
wsparcia 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.

Część diagnostyczna 
(str. 30-42). Opis celu 
C1.2.1.2, działania 
D1.2.1, priorytetu P1.1 
str.  85-86

3 Zgodność przedmiotu 
projektu z zakresem 
wsparcia wskazanym w 
Strategii RIT

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

Szczegółowy opis w 
tabeli 38. Kluczowe 
informacje o wiązce 
projektów 
„Rewitalizacja i rozwój 
usług społecznych”. str. 
108



KRYTERIA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ RIT 

SZCZEGÓŁOWE DLA PODDZIAŁANIA RIT 

(DODATKOWE)



1. 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. - 3 pkt.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy wskazanej w
pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych
wniosku.



2. Czy projekt przewiduje realizację usług zdrowotnych?

Projektodawca deklaruje, że projekt przewiduje świadczenie usług zdrowotnych wraz 
ze wskazaniem rodzaju usług oraz grupy docelowej, które będzie objęta wsparciem w 
przedmiotowym zakresie. – 6 pkt. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy wskazanej w
pkt. B.10. Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu. Horyzontalnych i dodatkowych
oraz informacji zawartych w pkt B.11 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w
odniesieniu do grupy docelowej oraz C.1 Zadania w projekcie (zakres rzeczowy wniosku)



3. 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 ). – 6 pkt.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie deklaracji wnioskodawcy 
wskazanej w pkt. B.10 Uzasadnienie spełnienia kryteriów dostępu, 
horyzontalnych i dodatkowych oraz zapisów we wniosku w części C.1. Zadania 
w projekcie (zakres rzeczowy) wniosku. 



4. Czy projekt  jest realizowany  w formalnym  partnerstwie lub zakłada 
współpracę lub zlecanie zadań?

Projekt zakładający partnerstwo pomiędzy jednostkami/podmiotami musi opierać 
się na formalnie zawartej umowie partnerstwa.

W przypadku projektu zakładającego współpracę Projektodawca jest zobowiązany 
opisać zakres działań w projekcie, na których efektywność będzie miała 
bezpośredni wpływ przedmiotowa współpraca. Projektodawca opisuje we wniosku 
zasady i podstawy współpracy między tymi podmiotami, które powinny być 
sformalizowane umową lub innym dokumentem określającym zasady 
współdziałania.

Weryfikowane będzie czy projekt zakłada:
• brak partnerstwa lub współpracy pomiędzy jednostkami/podmiotami – 0 pkt.
• współpracę międzysektorową (formalna współpraca bez zawierania partnerstwa 
wskazanego w pkt. A.2. wniosku o dofinansowanie) – 1 pkt.
• zlecanie zadań na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie lub w oparciu o ustawę o spółdzielniach socjalnych – 3 pkt.
• formalne partnerstwo - 4 pkt.



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

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać zapewnienie spójności interwencji oraz 
wpływu miast i gmin z obszarów funkcjonalnych Subregionów na kształt i sposób 
realizacji działań na ich obszarze. Kryterium weryfikowane w oparciu o zapisy 
wniosku o dofinansowanie, zgodnie z poniżej wskazanymi kategoriami punktowymi: 

 Brak rekomendacji – 0 pkt.
 Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy wskazane w Strategii RIT oraz 

realizujący zapisane w niej cele, i posiadający rekomendację gminy będącej 
Członkiem Związku RIT – 3 pkt.

 Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy wskazane w Strategii RIT oraz 
realizujący zapisane w niej cele, i zarekomendowany przez Związek RIT w formie 
uchwały Zarządu Związku RIT – 7 pkt.

 Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy wskazane w Strategii RIT oraz 
realizujący zapisane w niej cele, i realizowany przez Członka Związku RIT – 10 pkt.



Projekt zarekomendowany przez Związek RIT w formie uchwały Zarządu 
Związku RIT Subregionu Zachodniego

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

(wskazanie problemów).
• Jaki Cel/Działanie Strategii RIT projekt będzie realizował.
• Oznaczenie czy projekt jest komplementarny ze złożonymi/planowanymi do złożenia w 

ramach EFS/EFRR.



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

Weryfikowane będzie czy projekt: 

• jest komplementarny z trwającym lub zakończonym projektem realizowanym w 
ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE – 2 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 Działania  10.2 (mieszkalnictwo 
socjalne i chronione), 10.3 (rewitalizacja) - 10 pkt



7. Czy Wnioskodawca/Partner posiada doświadczenie w realizacji projektów 
na obszarze RIT ?

Wskazane doświadczenie projektodawcy (znajomość lokalnego/regionalnego 
rynku oraz rozeznanie w potrzebach lokalnych/regionalnych podmiotów) znacznie 
usprawni realizację działań i usług oferowanych uczestnikom projektu. 
Weryfikowane  będzie czy Wnioskodawca/ Partner:

• Posiada doświadczenie w realizacji jednego projektu na obszarze  danego RIT –
2 pkt.
• Posiada doświadczenie w realizacji dwóch lub więcej projektów na obszarze 
danego  RIT – 3 pkt.

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



8. Czy projekt przewiduje realizację wskaźników, których realizacja jest 
najbardziej pożądana z punktu widzenia osiągnięcia celów Strategii RIT? 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać wpływ realizacji projektów na 
osiągnięcie wartości docelowej wskaźników realizacji Strategii RIT, których 
poziom realizacji na dzień ogłoszenia najbardziej odbiega od wartości wskazanej 
w Strategii RIT, tj.:
1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 
2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
usługami zdrowotnymi w programie. 
3. Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych 
istniejących po zakończeniu projektu. 

Wartość wskaźnika powinna zostać wyliczona w sposób następujący:
WD=WD=A/B*100 Przy czym: WD-wartość docelowa wskaźnika %, A-wartość 
wskaźnika osiągana przez projekt, B-ogólna wartość wskaźnika dla Subregionu.



8. Czy projekt przewiduje realizację wskaźników, których realizacja jest 
najbardziej pożądana z punktu widzenia osiągnięcia celów Strategii RIT? 

W przypadku gdy projekt będzie realizował wskaźnik:
- poniżej 5% - 0pkt. 
- od 5% do 10% - 3 pkt. 
- powyżej 10% do 20% - 5 pkt.
- powyżej 20% do 30% - 7 pkt.
- powyżej 30% - 10 pkt. 

Oceniający powinien wybrać najkorzystniejszy dla wnioskodawcy wskaźnik 
spośród ww. wskaźników produktu bądź rezultatu bezpośredniego, wskazanego 
we wniosku. 



9. Czy projekt rozwiązuje konkretne problemy i realizuje cele wskazane w 
Strategii RIT? 

Weryfikowane będzie czy projekt: 

• zawiera rozwiązanie jednego problemu/ realizację jednego celu w danym 
obszarze - 2 pkt 

• zawiera rozwiązanie przynajmniej dwóch problemów/ realizację przynajmniej 
dwóch celów w danym obszarze - 3 pkt 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Związek Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 
w Rybniku 
ul. J. I F. Białych 7, Rybnik
Telefon: 32 42 22 446
e-mail: biuro@subregion.pl 

ww.rpo.slaskie.pl


