
Strategia RIT oraz kryteria wyboru projektów 
Subregionu Zachodniego Województwa 

Śląskiego – 7.1.2 RIT. 

Rybnik, dnia 14.06.2018 r.



Część diagnostyczna (str. 11-18) 
III.1.1.1. Diagnoza poziomu przedsiębiorczości i bezrobocia

• Niedostosowanie kwalifikacji do potrzeb rynku pracy w regionie, wiele osób 

świadomie nie podejmuje edukacji zmierzającej do przebranżowienia. 

• Trudna sytuacja kobiet na subregionalnym rynku pracy. 

• Znaczne natężenie zjawiska bezrobocia w grupach osób w wieku 18-24 lata oraz 

powyżej 55 roku życia. 

• Niski poziom wykształcenia wśród osób dorosłych. Niska świadomość społeczna 

związana z koniecznością kształcenia przez całe życie.

• Niekorzystna sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy, których 

współczynnik aktywności zawodowej i wskaźnik zatrudnienia jest zdecydowanie 

niższy niż ogółu ludności, natomiast stopa bezrobocia wyższa. 



ROZWIĄZANIE?

• Wdrożenie szerokiego wachlarza usług aktywizacyjnych wobec osób 

pozostających bez pracy. 

• Podnoszenie kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez kursy i szkolenia 

umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji 

zawodowych.

• Rozwój przedsiębiorczości i promocja działań zmierzających do zakładania 

działalności gospodarczej.

• Szkolenia/kursy dla osób dorosłych w zakresie kluczowych kompetencji.



Cele strategii RIT Subregionu Zachodniego

Cel Strategiczny CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i 

spójności społeczno - gospodarczej Subregionu Zachodniego

Priorytet P1.1 Gospodarka i miejsca pracy 

D1.1.2 Wyrównywanie szans wejścia i powrotu na rynek pracy

C1.1.2.1 Obniżanie skali bezrobocia długookresowego

Tabela nr 35. Kluczowe informacji dotyczące wiązki „Zwiększenie zatrudnienia”. Str. 97 Strategii RIT



Skutkiem realizacji projektu w ramach wiązki, będzie przede wszystkim wzrost 

poziomu zatrudnienia, poprzez efektywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w 

tworzeniu miejsc pracy. 

Ponadto zakłada się zwiększenie u osób dorosłych - działających z własnej 

inicjatywy - umiejętności i kompetencji w zakresie znajomości języków obcych oraz 

biegłej obsługi komputera, które są niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Kierunkowe dla wiązki jest wyrównywanie szans w zakresie dostępu do rynku pracy 

i awansu zawodowego, w tym: wyrównanie szans kobiet w zakresie dostępu do 

awansu zawodowego, znoszenie barier utrudniających osobom niepełnosprawnym 

znalezienie zatrudnienia oraz ułatwienie powrotu na rynek pracy osobom 

długotrwale bezrobotnym. 

Wiązka „Zwiększenie zatrudnienia” (str. 95-96 Strategii)



Ponadto w ramach wiązki, przewiduje się m.in.:

▪ instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz 
pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej;

▪ kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy lub poradnictwo 
zawodowe;

▪ nabywanie, podnoszenie lub uzupełnianie kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych;

▪ instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 
zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców (staże, 
praktyki); 

▪ pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES; 
▪ szkolenia osób dorosłych i kierowania ich na kursy (kompetencje ICT i języki 

obce).

Wiązka „Zwiększenie zatrudnienia” (str. 95-96 Strategii)



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 
ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ RIT W RAMACH KONKURSU 

RPSL.07.01.02-IP.02-24-056/18



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 (zerojedynkowe) 

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. 11-18. Opis celu, działania, priorytetów 
str. 84-86) 

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 35. Kluczowe informacje o 
wiązce projektów „Zwiększenie zatrudnienia”. str. 97 
Strategii)



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 – 3pkt.
• 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  trwającym lub zakończonym projektem  w ramach Działania  
10.2, 10.3 - 8 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. 
Ekspert ocenia, jaka jest zależności miedzy projektami uznanymi przez Wnioskodawcę za komplementarne 
(wykorzystywanie rezultatów, wykorzystywanie przez tych samych użytkowników) w kontekście założonego efektu 
synergii. 



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

Weryfikowane będzie czy projekt zakłada:
• brak partnerstwa lub współpracy pomiędzy jednostkami/podmiotami – 0 pkt.
• współpracę  międzysektorową (formalna współpraca bez zawierania 
partnerstwa do realizacji, wskazanego w pkt. A.2. wniosku o dofinansowanie) –
2 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 – 3 pkt.
• formalne partnerstwo (wskazane w pkt. A.2. wniosku o dofinansowanie) - 5 
pkt.



3. 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:

• Brak doświadczenia w realizacji projektów na obszarze danego RIT - 0 pkt.
• Posiada doświadczenie w realizacji jednego projektu na obszarze  danego RIT 
– 2 pkt.
• Posiada doświadczenie w realizacji dwóch lub więcej projektów na obszarze 
danego  RIT – 4 pkt.



4. 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 obszaru funkcjonalnego Subregionu 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 zarekomendowany przez Związek RIT - w 
formie uchwały Zarządu Związku RIT– 4 pkt.

• Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy wskazane w Strategii RIT oraz 
realizujący zapisane w niej cele, i realizowany przez Członka/-ów Związku RIT –
6 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.



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

Wpływ realizacji projektu na następujące wskaźniki Strategii RIT:

• Liczba osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem 
w programie  - 108 os. Wskaźnik do ram wykonania. 

• Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie – 61 os. 
• Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 3 os. 
• Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 6 os. 
• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 23 os. 
• Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 100 os. 
• Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

po opuszczeniu programu – 69 os. 
• Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu  - 41 os. 



5. Czy 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 wskazanych w Strategii RIT, adekwatnych dla danego 
typu projektu, przyjętego dla całego subregionu.

W PRZYPADKU GDY PROJEKT BĘDZIE REALIZOWAŁ WSKAŹNIK:
- PONIŻEJ 9,00% - 0 PKT.
- OD 9,00 DO 18,00% - 2 PKT.
- OD 18,01% DO 30,00 % - 4 PKT.
- POWYŻEJ 30,00% - 6 PKT.

Oceniający powinien wybrać najkorzystniejszy wskaźnik z realizowanych przez 
Wnioskodawcę.



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

- nie realizuje żadnego celu/działania/priorytetu wskazanego w 
Strategii RIT w danym obszarze – 0 pkt.
- realizuje jeden cel/działanie/priorytet wskazany w Strategii RIT w 
danym obszarze – 3 pkt.
- realizuje przynajmniej dwa cele/działania/priorytety wskazane w 
Strategii RIT w danym obszarze – 5 pkt.

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

społeczno - gospodarczej Subregionu Zachodniego

Priorytet P1.1 Gospodarka i miejsca pracy 

D1.1.2 Wyrównywanie szans wejścia i powrotu na rynek pracy

C1.1.2.1 Obniżanie skali bezrobocia długookresowego



7. Czy grupę docelową w projekcie stanowią w całości: osoby 
długotrwale bezrobotne lub osoby o niskich kwalifikacjach lub  osoby 
bierne zawodowo lub osoby w wieku 50 lat i więcej ?

• Grupę docelową stanowią  w całości osoby bierne zawodowo - 6 pkt
• Grupę docelową stanowią  w całości osoby w wieku 50 lat i więcej – 4 pkt
• Grupę docelową stanowią  w całości osoby o niskich kwalifikacjach – 3 pkt
• Grupę docelową stanowią  w całości osoby długotrwale bezrobotne – 1 pkt
• Brak wskazania kategorii grupy docelowej – 0 pkt



8. Czy co najmniej 33% uczestników projektu uzyska kwalifikacje po 
opuszczeniu programu?

Z punktu widzenia obowiązku osiągnięcia zaplanowanych wartości wskaźników 
zdecydowano się na premiowanie projektów, które w pozytywny sposób wpisują się w 
kierunek umożliwiający osiągnięcie zakładanych  wartości wskaźników. 

Pojęcia związane z kryterium zostaną ujęte w Regulaminie konkursu na podstawie 
zapisów odpowiednich wytycznych horyzontalnych aktualnych na dzień ogłoszenia 
naboru wniosków.

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na podstawie treści 
wniosku, w szczególności w części E.2.2 - wskaźniki. 

2 pkt. 



9. Czy projekt  wynika z aktualnego i  pozytywnie  zaopiniowanego  
przez IZ RPO programu rewitalizacji?

W odniesieniu do wynikania projektu z PR weryfikowane będzie czy:
• projekt nie wynika z właściwego PR – 0 pkt.;
• minimum 50% uczestników projektu będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji 
bądź jego otoczenia – 3 pkt.;
• projekt znajduje się na liście projektów podstawowych lub uzupełniających (projekt 
musi być zgodny z projektem w PR w co najmniej 2 z następujących parametrów: 1. 
Okres realizacji; 2. Dane Wnioskodawcy lub Partnera; 3. 100% uczestników projektu 
będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego otoczenia; 4. Działania) – 6 pkt. 



10. Czy projekt jest skierowany w co najmniej 60% do osób 
zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) miasta 
średnie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze? 

Kryterium realizuje założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju i 
ma na celu premiowanie projektów, które w swoich założeniach wspierają osoby 
zamieszkujące miasta średnie oraz miasta średnie tracące funkcje społeczno-
gospodarcze.

Definicja miasta średniego została określona w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020 aktualnych na dzień ogłoszenia naboru wniosków. Lista 
miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi 
załącznik do Regulaminu  konkursu.

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na podstawie treści 
wniosku. 

2 pkt.



Dziękuję za uwagę

Związek Gmin i Powiatów Subregionu 
Zachodniego Województwa Śląskiego

z siedzibą w Rybniku – Instytucja Pośrednicząca 
RIT Subregionu Zachodniego

ul. Jadwigi i Feliksa Białych 7, 44-200 Rybnik

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

mailto:biuro@subregion.pl

