Załącznik nr 1
Do Uchwały Nr 1/16
Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
z dnia 25 lutego 2016 r.

W Kryteriach wyboru projektów stanowiących załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r wprowadza się następujące zmiany:
L.p.
1.

Lokalizacja
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowych III Transport, IV
Gospodarka
niskoemisyjna,
V
Ochrona środowiska, VII Infrastruktura dla usług społecznych zgodnie z
Załącznikiem nr 2, 3, 4, 5 do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

Zapis przed zmianą

Zapis po zmianie

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie prawidłowość obliczenia wartości
kwotowej i wysokości procentowej wnioskowanego dofinansowania z uwzględnieniem przepisów dot. pomocy publicznej lub przepisów dot. projektów generujących dochód.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie prawidłowość obliczenia wartości kwotowej i wysokości procentowej wnioskowanego dofinansowania z uwzględnieniem m.in.
przepisów dot. pomocy publicznej, przepisów dot. projektów generujących dochód.

KRYTERIA FORMALNE UZUPEŁNIAJĄCE
Kryterium nr 14 Prawidłowość obliczenia dofinansowania projektu.
Sposób oceny kryterium
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2.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej III Transport, zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr
7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 20142020 z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia
28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

-

DODATKOWE KRYTERIA FORMALNE SZCZEGÓŁOWE
Lp
Kryterium
Sposób oceny kryterium
.
DZIAŁANIE III.1 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI
DZIAŁANIE III.4 TRANSPORT KOLEJOWY

1.

Projekt wynika
z obowiązują
cego
i pozytywnie
zweryfikowanego przez
IZ RPO WŁ
programu
rewitalizacji
oraz
jest
zlokalizowany na obszarze rewitalizacji
(jeśli
dotyczy).

Projekt wynika z obowiązującego (na
dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020. Wynikanie projektu z
programu rewitalizacji oznacza albo
wymienienie go wprost w programie
rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
Program rewitalizacji, z którego wynika
projekt rewitalizacyjny, znajduje się na
prowadzonym przez IZ RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których
przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów
dotyczących cech i elementów określonych w załączniku do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020.
Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w programie rewitalizacji
(w wyjątkowych sytuacjach np. działań
społecznych nakierowanych na mieszkańców obszaru rewitalizacji, dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem

Tak / nie / nie
dotyczy

Tak / nie / nie
dotyczy
(niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku)
Możliwość
poprawienia formularza wniosku i
załączników
w
przypadku
stwierdzenia
braków formalnych lub oczywistych omyłek.
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rewitalizacji, pod warunkiem że projekt
służy realizacji celów wynikających z
programu rewitalizacji, co wymaga
szczegółowego uzasadnienia).
3.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej, IV Gospodarka niskoemisyjna zgodnie z Załącznikiem nr
3 do Uchwały Nr 7/15 Komitetu
Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

-

DODATKOWE KRYTERIA FORMALNE SZCZEGÓŁOWE
Lp
Kryterium
Sposób oceny kryterium
.
DZIAŁANIE IV.2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW
DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA

1.

Projekt wynika
z obowiązują
cego
i pozytywnie
zweryfikowanego przez
IZ RPO WŁ
programu
rewitalizacji
oraz
jest
zlokalizowany na obszarze rewitalizacji
(jeśli
dotyczy).

Projekt wynika z obowiązującego (na
dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020. Wynikanie projektu z
programu rewitalizacji oznacza albo
wymienienie go wprost w programie
rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
Program rewitalizacji, z którego wynika
projekt rewitalizacyjny, znajduje się na
prowadzonym przez IZ RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których
przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów
dotyczących cech i elementów określonych w załączniku do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020.
Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w programie rewitalizacji

Tak / nie / nie
dotyczy

Tak / nie / nie
dotyczy
(niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku)
Możliwość
poprawienia formularza wniosku i
załączników
w
przypadku
stwierdzenia
braków formalnych lub oczywistych omyłek.
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(w wyjątkowych sytuacjach np. działań
społecznych nakierowanych na mieszkańców obszaru rewitalizacji, dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem
rewitalizacji, pod warunkiem że projekt
służy realizacji celów wynikających z
programu rewitalizacji, co wymaga
szczegółowego uzasadnienia).
4.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej V Ochrona środowiska
zgodnie z Załącznikiem nr 4 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

-

DODATKOWE KRYTERIA FORMALNE SZCZEGÓŁOWE
Lp
Kryterium
Sposób oceny kryterium
.

Tak / nie / nie
dotyczy

DZIAŁANIE V.3 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYJNA

1.

Projekt wynika
z obowiązują
cego
i pozytywnie
zweryfikowanego przez
IZ RPO WŁ
programu
rewitalizacji
oraz
jest
zlokalizowany na obszarze rewitalizacji
(jeśli
dotyczy).

Projekt wynika z obowiązującego (na
dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020. Wynikanie projektu z
programu rewitalizacji oznacza albo
wymienienie go wprost w programie
rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
Program rewitalizacji, z którego wynika
projekt rewitalizacyjny, znajduje się na
prowadzonym przez IZ RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których
przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów
dotyczących cech i elementów określonych w załączniku do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych

Tak / nie / nie
dotyczy
(niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku)
Możliwość
poprawienia formularza wniosku i
załączników
w
przypadku
stwierdzenia
braków formalnych lub oczywistych omyłek.
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na lata 2014-2020.
Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w programie rewitalizacji
(w wyjątkowych sytuacjach np. działań
społecznych nakierowanych na mieszkańców obszaru rewitalizacji, dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem
rewitalizacji, pod warunkiem że projekt
służy realizacji celów wynikających z
programu rewitalizacji, co wymaga
szczegółowego uzasadnienia).
5.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej VII Infrastruktura dla
usług społecznych zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

DODATKOWE KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE DLA DZIAŁANIA
VII.4 EDUKACJA
L
Tak / nie / nie
p Kryterium
Sposób oceny kryterium
dotyczy
.

DODATKOWE KRYTERIA FORMALNE SZCZEGÓŁOWE
Lp
Tak / nie / nie
Kryterium
Sposób oceny kryterium
.
dotyczy
DZIAŁANIE VII.1 TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE
DZIAŁANIE VII.3 INFRASTRUKTURA OPIEKI SPOŁECZNEJ
DZIAŁANIE VII.4 EDUKACJA

1.

Projekt wynika
z obowiązują
cego
i pozytywnie
zweryfikowanego przez
IZ RPO WŁ
programu
rewitalizacji
oraz
jest
zlokalizowany na obszarze rewitalizacji
(jeśli
dotyczy).

Projekt wynika z obowiązującego (na
dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji w rozumieniu Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020. Wynikanie projektu z
programu rewitalizacji oznacza albo
wymienienie go wprost w programie
rewitalizacji, albo określenie go w ogólnym (zbiorczym) opisie innych, uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych.
Program rewitalizacji, z którego wynika
projekt rewitalizacyjny, znajduje się na
prowadzonym przez IZ RPO WŁ wykazie programów rewitalizacji, dla których

Tak / nie / nie
dotyczy
(niespełnienie
skutkować będzie
negatywną oceną
wniosku)
Możliwość
poprawienia formularza wniosku i
załączników
w
przypadku
stwierdzenia
braków formalnych lub oczywistych omyłek.
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przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów
dotyczących cech i elementów określonych w załączniku do Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020.
Projekt rewitalizacyjny musi być realizowany na obszarze rewitalizacji określonym w programie rewitalizacji
(w wyjątkowych sytuacjach np. działań
społecznych nakierowanych na mieszkańców obszaru rewitalizacji, dopuszcza się możliwość zlokalizowania projektu lub jego części poza obszarem
rewitalizacji, pod warunkiem że projekt
służy realizacji celów wynikających z
programu rewitalizacji, co wymaga
szczegółowego uzasadnienia).
DZIAŁANIE VII.4 EDUKACJA
W związku z dodaniem kryterium, dostosowano numerację pozostałych kryteriów.
6.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowych III Transport, IV
Gospodarka
niskoemisyjna,
V
Ochrona środowiska, VII Infrastruktura dla usług społecznych zgodnie z
Załącznikiem nr 2, 3, 4, 5 do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr

Kryterium służy ocenie, czy przedsięwzięcie spełnia założenia projektu rewitalizacyjnego w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020, w tym wynika z obowiązującego (na dzień
składania wniosku o dofinansowanie) dla danej gminy programu rewitalizacji,
opracowanego zgodnie z ww. Wytycznymi.

Kryterium służy ocenie, czy projekt jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, w
tym wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla danej
gminy programu rewitalizacji, opracowanego zgodnie z ww. Wytycznymi.
PUNKTACJA:

PUNKTACJA:
0 pkt - przedsięwzięcie nie jest zgodne z założeniami projektu rewitalizacyjnego w rozumieniu ww. Wytycznych,
1 pkt - przedsięwzięcie jest zgodne z założeniami projektu rewitalizacyjnego
w rozumieniu ww. Wytycznych.

0 pkt - projekt nie jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu ww. Wytycznych,
1 pkt - projekt jest projektem rewitalizacyjnym w rozumieniu ww. Wytycznych.
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10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE III.1 NISKOEMISYJNY
TRANSPORT MIEJSKI - Projekty z
zakresy infrastruktury transportowej
DZIAŁANIE III.1 NISKOEMISYJNY
TRANSPORT MIEJSKI - Projekty z
zakresu niskoemisyjnego taboru
miejskiego (kryteria stosowane
jedynie w przypadku projektów
związanych z taborem niskoemisyjnym)
DZIAŁANIE III.1 NISKOEMISYJNY
TRANSPORT MIEJSKI - Projekty z
zakresu inteligentnych systemów
transportowych (kryteria stosowane jedynie w przypadku, w
którym przedmiotem projektu jest
tylko wykorzystanie ITS)
DZIAŁANIE III.2. DROGI – Projekty
z zakresu infrastruktury drogowej
DZIAŁANIE III.2. DROGI – - Projekty z zakresu inteligentnych systemów transportowych (kryteria
stosowane jedynie w przypadku,
w którym przedmiotem projektu
jest tylko wykorzystanie ITS)
DZIAŁANIE IV.2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW – Projekty
z zakresu modernizacji energetycznej budynków
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DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA - Projekty w zakresie
budowy budynków pasywnych
Poddziałanie IV.3.1 OCHRONA
POWIETRZA – ZIT
Poddziałanie IV.3.2 OCHRONA
POWIETRZA
Projekty dot. wymiany lub renowacji źródeł ciepła
Działanie IV.3 OCHRONA POWIETRZA
Podziałanie IV.3.2 OCHRONA
POWIETRZA
Projekty dot. wymiany lub renowacji źródeł ciepła wraz z doprowadzeniem do sieci ciepłowniczej
Działanie IV.3 OCHRONA POWIETRZA
Projekty dot. oświetlenia publicznego
DZIAŁANIE V.3 GOSPODARKA
WODNO-KANALIZACYJNA
–
Projekty z zakresu kanalizacji
sanitarnej i oczyszczalni ścieków
z wyłączeniem oczyszczalni przydomowych
DZIAŁANIE V.3 GOSPODARKA
WODNO-KANALIZACYJNA
–
Projekty z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
na terenach zabudowy rozproszonej
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DZIAŁANIE VII.1 TECHNOLOGIE
INFORMACYJNOKOMUNIKACYJNE
DZIAŁANIE VII.3 INFRASTRUKTURA OPIEKI SPOŁECZNEJ –
Projekty z zakresu świadczenia
usług bytowych
DZIAŁANIE VII.3 INFRASTRUKTURA OPIEKI SPOŁECZNEJ –
Projekty z zakresu wsparcia rodziny
DZIAŁANIE VII.3 INFRASTRUKTURA OPIEKI SPOŁECZNEJ –
Projekty z zakresu świadczenia
usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej
DZIAŁANIE VII.3 INFRASTRUKTURA OPIEKI SPOŁECZNEJ –
Projekty z zakresu mieszkalnictwa
socjalnego i wspomaganego
DZIAŁANIE VII.3 INFRASTRUKTURA OPIEKI SPOŁECZNEJ –
Projekty z zakresu świadczenia
usług opieki nad dziećmi do lat 3
DZIAŁANIE VII.4 EDUKACJA
KRYTERIA
MERYTORYCZNE
SZCZEGÓŁOWE
Sposób oceny kryterium
7.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej III Transport zgodnie z

Kryterium

Pun

W M

Sposób oceny kryterium

-
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Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr
7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 20142020 z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia
28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE III.2. DROGI – projekty
z zakresu infrastruktury drogowej
DZIAŁANIE III.2. DROGI - Projekty
z zakresu inteligentnych systemów transportowych (kryteria
stosowane jedynie w przypadku,
w którym przedmiotem projektu
jest tylko wykorzystanie ITS)

8.

KRYTERIA
MERYTORYCZNE
SZCZEGÓŁOWE
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej III Transport zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr
7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 20142020 z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia
28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

ktacja

Projekt
jest projektem
rewitalizacyjnym

0/1

a ax
g
i

1

1

Kryterium służy ocenie, czy projekt jest projektem
rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020, w tym wynika z obowiązującego
(na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla
danej gminy programu rewitalizacji, opracowanego
zgodnie z ww. Wytycznymi.
PUNKTACJA:
0 pkt - projekt nie jest projektem rewitalizacyjnym
w rozumieniu ww. Wytycznych,
1 pkt - projekt jest projektem rewitalizacyjnym w
rozumieniu ww. Wytycznych.

Aktualizuje się numerację kryteriów i wprowadza się stosowne zmiany w wierszach
zawierających łączną punktację kryteriów w poszczególnych typach projektów (rubryka
RAZEM).
DZIAŁANIE III.4 KOLEJ - Projekty dotyczące dworców kolejowych

DZIAŁANIE III.4 TRANSPORT KOLEJOWY - Projekty dotyczące dworców i przystanków kolejowych
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DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU
KRYTERIA
MERYTORYCZNE
SZCZEGÓŁOWE
9.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej III Transport zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr
7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 20142020 z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia
28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

DZIAŁANIE III.4 KOLEJ

DZIAŁANIE III.4 TRANSPORT KOLEJOWY

DODATKOWE KRYTERIA MERYTORYCZNE DOSTĘPU
KRYTERIA
MERYTORYCZNE
SZCZEGÓŁOWE
10.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej III Transport zgodnie z
Załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr
7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 20142020 z dnia 28 sierpnia 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 8/15 z dnia
28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr

-

Wprowadza się dodatkowe kryterium w następującym brzmieniu:

Kryterium
Projekt
jest projektem
rewitalizacyjnym

Pun
ktacja

0/1

W
a M
g ax
i
1

1

Sposób oceny kryterium
Kryterium służy ocenie, czy projekt jest projektem
rewitalizacyjnym w rozumieniu Wytycznych w
zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020, w tym wynika z obowiązującego
(na dzień składania wniosku o dofinansowanie) dla
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10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

danej gminy programu rewitalizacji, opracowanego
zgodnie z ww. Wytycznymi.
PUNKTACJA:

KRYTERIA
MERYTORYCZNE
SZCZEGÓŁOWE

0 pkt - projekt nie jest projektem rewitalizacyjnym
w rozumieniu ww. Wytycznych,
1 pkt - projekt jest projektem rewitalizacyjnym w
rozumieniu ww. Wytycznych.

DZIAŁANIE III.4 Kolej - Projekty z
zakresu infrastruktury kolejowej

Aktualizuje się numerację kryteriów i wprowadza się stosowne zmiany w wierszach
zawierających łączną punktację kryteriów w poszczególnych typach projektów (rubryka
RAZEM).

DZIAŁANIE III.4 Kolej - Projekty
dotyczące dworców kolejowych
11.

12.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Moni-

OGÓLNE KRYTERIA ZEROJEDYNKOWE WERYFIKOWANE NA ETAPIE
OCENY FORMALNEJ, MERYTORYCZNEJ I OCENY FORMALNO - MERYTORYCZNEJ

OGÓLNE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY
FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

Zastosowanie: Konkurs / Pozakonkurs

Zastosowanie: Tryb konkursowy / Tryb pozakonkursowy
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torującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

13.

14.

Tabela, kolumna 4, nagłówek
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9

Lp.

1

Lp.
2

Nazwa
kryterium

Wniosek
złożono
w terminie
wskazanym
w regulami
nie konkursu

Definicja

Wniosek
wpłynął do
IOK
w
terminie
określonym
w
regulaminie konkursu.

Nazwa
kryterium

Definicja

Wniosek

W ramach

Zastosowanie
PozaKon
konkurs
kurs

X

Nie
dotyczy

Zastosowanie
PozaKon
konkurs
kurs
Nie
X

Sposób weryfikacji

-

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega
na
przypisaniu
wartości logicznych
„tak” „nie”.
Kryterium bezwarunkowe: projekty
niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

Sposób weryfikacji

-

Na podstawie wnio-
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15.

16.

do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Wniosek złożono w terminie wskazanym w wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu pozakonkursowego
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Wniosek wypełniono w języku polskim
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społecz-

złożono w
terminie
wskazanym
w
wezwaniu
do złożenia
wniosku o
dofinansowanie
projektu
pozakonkursowego

Lp.

3

Lp.

kryterium
zostanie
zweryfikowane
czy projekt został
złożony w
terminie
wskazanym
w
wezwaniu.

doty
tyczy

sku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega
na
przypisaniu
wartości logicznych
„tak” „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca jest zobligowany
do
wypełnienia
wniosku
w
języku
polskim.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

Nazwa
kryterium

Definicja

Zastosowanie

Sposób weryfikacji

Lp.

1

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium
oceniane
będzie czy wniosek wypełniono w
języku polskim.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia szczegółowych kryteriów dostępu W przypadku projektów
pozakonkursowych
projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

-
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ne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Wniosek złożono do właściwej instytucji

Kon
kurs

4

Wniosek
złożono
do właściw
ej instytucji

W przypadku
trybu
konkursowego
Wnioskodawca
złożył
wniosek o
dofinansowanie
do właściwej
instytucji.
W przypadku
trybu
pozakonkursowego Wnioskodawca
złożył
wniosek
do instytucji wzywającej do
złożenia
wniosku o
dofinansowanie
projektu
pozakonkursowego. Oznacza
to
wybór

X

Pozakonkurs

X

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega
na
przypisaniu
wartości logicznych
„tak” „nie”.
W
przypadku
projektów konkursowych kryterium
bezwarunkowe:
projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
W
przypadku
projektów pozakonkursowych
projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
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właściwej
instytucji
w formularzu wniosku
o
dofinansowanie.
17.

18.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Wniosek złożono w odpowiedzi na konkurs
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

5

Wnioskodawca złożył
wniosek w odpowiedzi
na odpowiedni konkurs ogłoszony przez
IOK. Oznacza to
wskazanie poprawnego numeru konkursu
w odpowiednim polu
formularza wniosku o
dofinansowanie.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

6

Wnioskodawca oraz partnerzy
(jeśli dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym
wykluczeniu na podstawie:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
lub wobec, których orzeczono

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium

Lp.

2

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium
oceniane będzie czy
Wnioskodawca złożył
wniosek w odpowiedzi
na odpowiedni konkurs
ogłoszony przez IOK.
Oznacza to wskazanie
poprawnego
numeru
konkursu w odpowiednim polu formularza
wniosku o dofinansowanie

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

3

W ramach kryterium oceniane będzie
czy Wnioskodawca oraz partnerzy
(jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu na podstawie:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
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z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Wnioskodawca
oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie
podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania

19.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
a) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 15 czerwca 2012 r. o
skutkach
powierzania
wykonywania
pracy
cudzoziemcom
przebywającym
wbrew
przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
b)art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z
dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności
podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione
pod groźbą kary.

są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych
projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

7

Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się do wsparcia w ramach
działania / poddziałania / typu
projektu, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020
oraz RPO WŁ 2014-2020

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.
Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

lub wobec, których orzeczono zakaz
dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:
b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym
wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
b)art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28
października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary.

odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych
kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu
W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy
lub uzupełnienia.

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

4

W ramach kryterium oceniane
będzie czy Wnioskodawca
należy do typów Beneficjentów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w
ramach danego działania /
poddziałania / typu projektu
zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych
RPO WŁ 2014-2020 oraz
RPO WŁ 2014-2020

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia szczegółowych kryteriów dostępu

Nazwa kryterium: Wnioskodawca
zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ
2014-2020 oraz RPO WŁ 20142020 jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinan-
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20.

sowanie
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

8

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały
wymogi dotyczące:
 utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed
rozpoczęciem realizacji
projektu, o ile data ta jest
wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
 braku powiązań, o których
mowa w art. 33 ust 6
ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
Dodatkowo (o ile dotyczy)
wybór partnera spoza sektora
finansów publicznych został
dokonany zgodnie z art.33
ust. 2-4 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020.

Lp.
9

Nazwa kryterium: Spełnienie
wymogów dotyczących partnerstwa (jeśli dotyczy)

21.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edu-

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”
albo stwierdzeniu, że kryterium
nie dotyczy danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy
lub uzupełnienia.

5

W przypadku projektu partnerskiego w ramach kryterium
oceniane będzie czy spełnione zostały wymogi dotyczące:
 utworzenia albo zainicjowania partnerstwa przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed
rozpoczęciem realizacji
projektu, o ile data ta jest
wcześniejsza od daty złożenia wniosku o dofinansowanie;
 braku powiązań, o których
mowa w art. 33 ust 6
ustawy z dnia 11 lipca
2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020.
Dodatkowo (o ile dotyczy)
wybór partnera spoza sektora
finansów publicznych został
dokonany zgodnie z art.33
ust. 2-4 ustawy z dnia 11
lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia szczegółowych kryteriów dostępu W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

Definicja

Sposób weryfikacji

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

6

Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
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kacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Potencjał finansowy wnioskodawcy i partnerów
(jeśli dotyczy)

wydatki w danym projekcie z
EFS, posiadają łączny obrót
za ostatni zatwierdzony rok
obrotowy zgodnie z ustawą o
rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony
rok kalendarzowy równy lub
wyższy od łącznych rocznych
wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym,
w którym wydatki są najwyższe. Za obrót należy przyjąć
sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na
działalności gospodarczej –
tzn. jest to suma przychodów
ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych. W przypadku podmiotów
nieprowadzących
działalności gospodarczej i
jednocześnie
niebędących
jednostkami sektora finansów
publicznych, jako obroty
należy rozumieć wartość
przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu
otrzymanego dofinansowania
na realizację projektów).W
przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie
zwrotne w postaci pożyczek
lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału
pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali

Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”, „nie dotyczy”
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy
lub uzupełnienia.

wydatki w danym projekcie z
EFS, posiadają łączny obrót
za ostatni zatwierdzony rok
obrotowy zgodnie z ustawą o
rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony
rok kalendarzowy równy lub
wyższy od łącznych rocznych
wydatków w ocenianym projekcie w roku kalendarzowym,
w którym wydatki są najwyższe. Za obrót należy przyjąć
sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na
działalności gospodarczej –
tzn. jest to suma przychodów
ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów finansowych. W przypadku podmiotów
nieprowadzących
działalności gospodarczej i
jednocześnie
niebędących
jednostkami sektora finansów
publicznych, jako obroty
należy rozumieć wartość
przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu
otrzymanego dofinansowania
na realizację projektów).W
przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie
zwrotne w postaci pożyczek
lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału
pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy”
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia szczegółowych kryteriów dostępu
W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
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wnioskodawcy/partnerzy (o ile
dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym
roku obrotowym. W przypadku realizacji projektów w
partnerstwie pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką sektora finansów publicznych oraz jednostkę sektora
finansów publicznych porównywane są tylko te wydatki i
obrót, które dotyczą podmiotu
niebędącego jednostką sektora finansów publicznych.
Kryterium nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.
22.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa Kryterium: Okres realizacji
projektu mieści się w okresie
kwalifikowalności wydatków

Lp.

10

wnioskodawcy/partnerzy (o ile
dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym
roku obrotowym. Kryterium
nie dotyczy jednostek sektora
finansów publicznych. W
przypadku realizacji projektów
w partnerstwie pomiędzy
podmiotem
niebędącym
jednostką sektora finansów
publicznych oraz jednostką
sektora finansów publicznych
porównywane są tylko te
wydatki i obrót, które dotyczą
podmiotu niebędącego jednostką sektora finansów
publicznych.

Definicja

Sposób weryfikacji

Okres realizacji projektu, w
zakresie rzeczowym i finansowym, wskazany we
wniosku o dofinansowanie,
rozumiany jako czas od
daty jego rozpoczęcia
oszacowanej przez wnioskodawcę w oparciu o
terminy wynikające z regulaminu konkursu lub dokumentacji naboru projektów
pozakonkursowych, która
nie może być wcześniejsza
niż 1 stycznia 2015 roku, do
daty jego zakończenia – nie
późniejszej niż 31 grudnia
2023 roku.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe:
projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

Lp.

7

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium oceniane
będzie czy okres realizacji
projektu, w zakresie rzeczowym i finansowym, wskazany
we wniosku o dofinansowanie,
mieści się w przedziale czasowym
kwalifikowalności
wskazanym w regulaminie
konkursu lub w dokumentacji
naboru projektów pozakonkursowych, którego data początkowa nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2014 roku a
data końcowa późniejsza niż
31 grudnia 2023 roku.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia szczegółowych kryteriów dostępu W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
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23.

24.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Zakaz podwójnego finansowania
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa

kryterium:

Rozliczanie

Lp.

11

Lp.

12

Definicja

Sposób weryfikacji

Wydatki przewidziane do
poniesienia w ramach
projektu nie są i nie będą
współfinansowane
z
innych
wspólnotowych
instrumentów
finansowych, w tym z innych
funduszy strukturalnych
UE oraz EBI. Weryfikacja
kryterium przeprowadzana jest w oparciu o
oświadczenie beneficjenta

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.

Definicja

Sposób weryfikacji

W przypadku projektów o
wartości wkładu publicznego nieprzekraczającej
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000
EUR
Wnioskodawca
wskazuje w treści wniosku na rozliczenie projektu jedną z metod uproszczonych, o których mowa
w wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków zgodnie z Regulaminem konkursu

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” „nie” albo
stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy
danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych: kryterium bezwarunkowe. Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane. W przypadku
projektów pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

Lp.

8

Lp.

9

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium
oceniane będzie czy
wydatki przewidziane do
poniesienia w ramach
projektu nie są i nie będą
współfinansowane
z
innych
wspólnotowych
instrumentów
finansowych, w tym z innych
funduszy strukturalnych
UE oraz EBI.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia szczegółowych kryteriów dostępu W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.

Definicja

Sposób weryfikacji

W przypadku projektów o
wartości wkładu publicznego nieprzekraczającej
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000
EUR w ramach kryterium
oceniane będzie czy
wnioskodawca wskazuje
w treści wniosku na rozliczenie projektu jedną z
metod uproszczonych, o
których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach
Europejskiego
Funduszu Rozwoju Re-

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”
albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy
danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych:
kryterium bezwarunkowe. projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia szczegółowych kryteriów dostępu
W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
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uproszczonymi metodami

25.

26.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Lokalizacja
biura projektu

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program

gionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020zgodnie z Regulaminem konkursu.
Lp.

13

Lp.

14

Definicja

Sposób weryfikacji

Zgodnie z zapisem kryterium biuro
projektu powinno być prowadzone na
terenie danego województwa przez
cały okres realizacji projektu, czyli do
momentu rozliczenia ostatniego
wniosku Beneficjenta o płatność.
W treści wniosku o dofinansowanie
należy przedstawić wszystkie trzy
kategorie informacji, tj. potwierdzające, że wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie prowadził na
terenie województwa łódzkiego biuro
projektu (lub posiada tam siedzibę,
filię, delegaturę, oddział czy inną
prawnie dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) jak
również to, że biuro projektu będzie
oferowało możliwość udostępnienia
pełnej dokumentacji wdrażanego
projektu oraz uczestnicy projektu
będą posiadali możliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu.

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”
Kryterium bezwarunkowe:
projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium
są odrzucane.

Definicja

Sposób weryfikacji

W przypadku osób fizycznych uczą
się / pracują lub zamieszkują one na
obszarze województwa łódzkiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku innych podmiotów posiadają jednostkę organizacyj-

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów

Lp.

10

Lp.

11

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium oceniane będzie czy
biuro projektu będzie prowadzona terenie
województwa łódzkiego przez cały okres
realizacji projektu.
W treści wniosku o dofinansowanie należy
przedstawić wszystkie trzy kategorie
informacji, tj. potwierdzające, że wnioskodawca w okresie realizacji projektu będzie
prowadził na terenie województwa łódzkiego biuro projektu (lub posiada tam
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną
prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) jak również to, że
biuro projektu będzie oferowało możliwość
udostępnienia pełnej dokumentacji wdrażanego projektu oraz uczestnicy projektu
będą posiadali możliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu.

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”
Kryterium bezwarunkowe:
projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia szczegółowych
kryteriów dostępu

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium oceniane będzie czy:
w przypadku osób fizycznych uczą się /
pracują lub zamieszkują na obszarze
województwa łódzkiego w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego,
w przypadku innych podmiotów posiadają

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
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Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

na na obszarze województwa łódzkiego.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Zgodność projektu z prawodawstwem unijnym
oraz z właściwymi zasadami unijnymi

jednostkę organizacyjną na obszarze
województwa łódzkiego.

W przypadku projektów
konkursowych kryterium
bezwarunkowe: projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia szczegółowych
kryteriów dostępu
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są
do poprawy lub uzupełnienia.

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium oceniane będzie czy
działania przewidziane do realizacji w
projekcie są zgodne z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego oraz zasadami unijnymi, w tym:
 zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami
 zasadą zrównoważonego rozwoju
 zasadą projektowania uniwersalnego

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”
W przypadku projektów
konkursowych kryterium
bezwarunkowe: projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia szczegółowych
kryteriów dostępu
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty
niespełniające przedmioto-

W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

Nazwa kryterium: Projekt jest
skierowany do grup docelowych z
obszaru województwa łódzkiego

27.

konkursowych kryterium
bezwarunkowe: projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Lp.

15

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca jest zobowiązany do
planowania działań przewidzianych
do realizacji z uwzględnieniem ich
zgodności z właściwymi przepisami
prawa wspólnotowego oraz zasadami
unijnymi, w tym:
 zasadą równości szans i
niedyskryminacji,
w
tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
zasadą zrównoważonego rozwoju.

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”
W przypadku projektów
konkursowych kryterium
bezwarunkowe: projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

Lp.

12
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wego kryterium kierowane są
do poprawy lub uzupełnienia.
28.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Zgodność projektu z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn w oparciu o
standard minimum

Lp.

16

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium będzie weryfikowane, czy we wniosku wskazano
występowanie problemu nierówności
szans kobiet i mężczyzn oraz czy
przewiduje się działania zmierzające
do zmniejszenia dysproporcji w tym
obszarze. Kryterium będzie weryfikowane poprzez spełnienie standardu
minimum.

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku kryterium
zgodności z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
weryfikacja będzie odbywała się w oparciu o standard
minimum.
W przypadku projektów
konkursowych kryterium
bezwarunkowe: projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

Lp.

13

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium oceniane będzie czy
Wnioskodawca wykazał zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie standardu minimum
określonego w wytycznych horyzontalnych
tj. Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”.
Weryfikacja będzie odbywała
się w oparciu o standard
minimum składający się z 5
kryteriów oceny będący Załącznikiem do Wytycznych w
zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz
zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na
lata 2014-2020
poprzez przyznanie odpowiedniej liczby punktów konkretnym kryteriom. Kryterium
uznane za spełnione w przypadku uzyskania w sumie co
najmniej 3 punktów.
Punkty nie są przyznawane
projektom stanowiącym wyjątek od standardu minimum.
Weryfikacja, czy projekt
otrzymał w sumie co najmniej
3 punkty za spełnienie standardu minimum polega na
przypisaniu wartości logicz-
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29.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium, Definicja, Zastosowanie, Sposób weryfikacji

-

nych „tak”, „nie”. Jeśli projekt
stanowi wyjątek od standardu
minimum kryterium uznaje się
za spełnione.
W przypadku projektów
konkursowych kryterium
bezwarunkowe: projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia szczegółowych
kryteriów dostępu
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są
do poprawy lub uzupełnienia.
Zastosowanie
Lp

14

Nazwa
kryterium

Definicja

Zgodność
projektu z
zasadą
równości
szans
kobiet
i
mężczyzn
w oparciu
o standard
minimum

W ramach
kryterium
oceniane
będzie czy
Wnioskodawca
wykazał
zgodność
projektu z
zasadą
równości
szans kobiet
i mężczyzn
na podstawie
stan-

Tryb
Konkursowy

Nie
dotyczy

Tryb
Pozakonkursowy

X
(dotyczy
wyłącznie
PUP)

Sposób weryfikacji
Na podstawie wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe-weryfikacja
polega na przypisaniu
wartości logicznych
„tak” „nie”.
Weryfikacja będzie
odbywała się w oparciu
o standard minimum
składający się z 4
kryteriów oceny(z
wyłączeniem pytania 5)
będący Załącznikiem
do Wytycznych w
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dardu minimum określonego
w wytycznych horyzontalnych
tj. Wytycznych
w
zakresie
realizacji
zasady
równości
szans
i
niedyskryminacji, w
tym dostępności
dla
osób
z niepełnosprawnościami oraz
zasady
równości
szans kobiet
i mężczyzn
w ramach
funduszy
unijnych na
lata 20142020.

zakresie realizacji
zasady równości szans
i niedyskryminacji,
w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady
równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata
2014-2020
poprzez przyznanie
odpowiedniej liczby
punktów konkretnym
kryteriom. Kryterium
uznane za spełnione w
przypadku uzyskania w
sumie co najmniej 2
punktów
Punkty nie są przyznawane projektom
stanowiącym wyjątek
od standardu minimum.
Weryfikacja, czy projekt otrzymał w sumie
co najmniej 2 punkty
za spełnienie standardu minimum polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”.
Jeśli projekt stanowi
wyjątek od standardu
minimum kryterium
uznaje się za spełnione.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
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poprawy lub uzupełnienia.
30.

31.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Zgodność z
prawodawstwem krajowym w
zakresie odnoszącym się do sposobu realizacji i zakresu projektu

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt jest zgodny z właściwymi
przepisami prawa krajowego, w tym
dotyczącymi zamówień publicznych,
pomocy publicznej oraz pomocy de
minimis (o ile dotyczy).

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów
konkursowych kryterium
bezwarunkowe: projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

17

Lp.

18

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów
wniosku o dofinansowanie z
RPO WŁ 2014-2020 oraz
Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WŁ 20142020.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniają-

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium oceniane będzie
czy projekt jest zgodny z właściwymi
przepisami prawa krajowego, w tym
dotyczącymi zamówień publicznych,
pomocy publicznej oraz pomocy de
minimis (o ile dotyczy).

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe
weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów
konkursowych kryterium
bezwarunkowe: projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich
ogólnych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny
spełnienia szczegółowych
kryteriów dostępu
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.

15

Lp.

16

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium oceniana
będzie zgodność zapisów
wniosku o dofinansowanie z
RPO WŁ 2014-2020 oraz
Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WŁ 20142020.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające
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32.

2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Zgodność projektu z RPO WŁ 2014-2020 oraz
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WŁ 2014-2020
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium
Definicja
Sposób weryfikacji

ce przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.

Lp.

19

Nazwa kryterium

Koszty w
ramach crossfinancingu i
środków
trwałych nie
przekraczają
dopuszczalnego poziomu

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium będzie weryfikowana zgodność
budżetu projektu z
procentowym
limitem kosztów w
ramach
crossfinancingu i środków trwałych dla
danego
Działania/Poddziałania.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego
projektu.
W przypadku projektów
konkursowych kryterium
bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.

przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych
kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia
szczegółowych kryteriów dostępu
W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Lp.

19

Nazwa kryterium

Wartość
kosztów w
ramach crossfinancingu i
środków
trwałych nie
przekracza
dopuszczalnego poziomu
procentowego

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium
oceniana będzie zgodność budżetu projektu z
procentowym
limitem
kosztów w ramach crossfinancingu i środków
trwałych dla danego
Działania/Poddziałania

Na podstawie wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe
weryfikacja
polega na przypisaniu
wartości logicznych
„tak” „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
nie dotyczy danego
projektu.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie wszystkich
ogólnych
kryteriów
dostępu
warunkuje
dokonanie
oceny
spełnienia szczegółowych kryteriów dostępu
W przypadku projek-
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tów pozakonkursowych projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium
kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.

33.

34.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Poziom kosztów
pośrednich rozliczanych ryczałtem jest zgodny z wytycznymi w
zakresie kwalifikowalności wydatków
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności

Lp.

20

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość
rozliczania kosztów pośrednich
zgodnie ze stawkami ryczałtowymi określonymi w wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego
projektu.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWANE DLA PROJEKTÓW
KONKURSOWYCH I ZEROJEDYNKOWE DLA PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH.

Lp.

20

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach kryterium oceniana
będzie prawidłowość rozliczania
kosztów pośrednich zgodnie ze
stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia szczegółowych
kryteriów dostępu
W przypadku projektów pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane
są do poprawy lub uzupełnienia.

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY
FORMALNO-MERYTORYCZNEJ.
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zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
35.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Tabela, kolumna 4, nagłówek

36.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9

Zastosowanie: Konkurs / Pozakonkurs

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Zastosowanie: Tryb konkursowy / Tryb pozakonkursowy

Opis znaczenia

Opis znaczenia

PUNKTACJA: (minimalna
liczba punktów umożliwiająca spełnienie kryterium / maksymalna liczba
punktów możliwa do
przyznania za spełnienie

PUNKTACJA: (minimalna
liczba punktów umożliwiająca spełnienie kryterium /
maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za spełnienie kryte-

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

30

do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium
Definicja
Opis znaczenia

kryterium)

1

Adekwatność
doboru i opisu
wskaźników
realizacji
projektu (w
tym wskaźników dotyczących właściwego celu
szczegółowego RPO WŁ
2014-2020)
oraz sposobu
ich pomiaru

Zasady oceny:
- Analiza przez oceniających informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego
na podstawie instrukcji, pod kątem
spełnienia kryterium.
- Weryfikacja czy we
wniosku o dofinansowanie zostały
przedstawione odpowiednie wskaźniki
produktu i rezultatu,
zgodne z celami
szczegółowymi projektu, zadaniami,
jak również sposoby
ich pomiaru.
- Weryfikacja czy
wartości docelowe
wybranych wskaźników są większe od
zera, czy wartości
docelowe wskaźników są realne i w
jakim stopniu odpowiadają wartościom
wydatków, czasowi
realizacji, potencjałowi wnioskodawcy i
innym czynnikom
istotnym dla realizacji przedsięwzięcia.
Weryfikacja
czy
uwzględniono
wskaźnik / wskaźniki

rium)

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (6/10
lub 3/5 dla projektów
których kwota
dofinansowania jest
równa lub przekracza 2
mln PLN)
- Spełnienie kryterium
w minimalnym
zakresie oznacza
uzyskanie
przynajmniej 60%
punktów.
- Istnieje możliwość
przyznania
warunkowej liczby
punktów za
spełnienie kryterium
i skierowanie
projektu do
negocjacji we
wskazanym w
karcie oceny
zakresie
dotyczącym
warunkowo
dokonanej oceny.
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do po-

1

Adekwatność
doboru, sposobu pomiaru
i opisu
wskaźników
realizacji
projektu (w
tym wskaźników dotyczących właściwego celu
szczegółowego RPO WŁ
2014-2020)
oraz zgodność celu
głównego
projektu z
założeniami
RPO WŁ
2014-2020

Zasady oceny:
- Analiza przez oceniających informacji zawartych we wniosku o
dofinansowanie, wypełnionego na podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia kryterium.
- Weryfikacja czy we
wniosku o dofinansowanie zostały przedstawione odpowiednie
wskaźniki produktu i
rezultatu, zgodne z celami szczegółowymi
projektu, zadaniami,
jak również sposoby
ich pomiaru.
- Weryfikacja czy wartości docelowe wybranych wskaźników są
większe od zera, czy
wartości docelowe
wskaźników są realne i
w jakim stopniu odpowiadają wartościom
wydatków, czasowi
realizacji, potencjałowi
wnioskodawcy i innym
czynnikom istotnym dla
realizacji przedsięwzięcia.
- Weryfikacja czy
uwzględniono wskaźnik
/ wskaźniki produktu z
ram wykonania (jeśli
dotyczy).

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (6/10
lub 3/5 dla projektów
których kwota dofinansowania jest równa lub
przekracza 2 mln PLN)
- Spełnienie kryterium
w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie przynajmniej 60%
punktów.
- Kryterium warunkowe: istnieje możliwość przyznania
warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie projektu do
negocjacji we wskazanym w karcie
oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
Spełnienie
/warunkowe spełnienie wszystkich
ogólnych kryteriów
merytorycznych warunkuje dokonanie
oceny spełnienia
kryteriów premiują-
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produktu z ram wykonania (jeśli dotyczy).

37.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada

prawy lub uzupełnienia.
Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na
przypisaniu im wartości logicznych „tak”
„nie”

Weryfikacja czy wskazany we wniosku cel
główny projektu wynika
ze zdiagnozowanego/nych w RPO WŁ
2014-2020 problemów
jakie w ramach projektu Wnioskodawca chce
rozwiązać lub złagodzić
- Weryfikacja czy cel
główny projektu jest
spójny z celem szczegółowym RPO WŁ
2014-2020 i jeśli dotyczy innymi celami
sformułowanymi w dokumentach strategicznych
- Weryfikacja czy cel
główny projektu został
sformułowany w sposób
prawidłowy z uwzględnieniem reguły SMART
Opis znaczenia

Opis znaczenia
Lp.

3

PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie
kryterium / maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za
spełnienie kryterium)

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby punktów
za spełnienie kryterium i skierowanie projektu do negocjacji
we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy
lub uzupełnienia.

Lp.

3

cych
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
- Ocena spełnienia
kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu im wartości
logicznych „tak” „nie

PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie kryterium / maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za spełnienie
kryterium)

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie
przynajmniej 60% punktów.
- Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów premiujących
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub
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38.

39.

2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Adekwatność
doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego RPO
WŁ 2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia
założeń projektu

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Moni-

Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega
na przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie

Lp.

Opis znaczenia
PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie kryterium /
maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za spełnienie kryterium)

uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

Lp.

W przypadku projektów konkursowych:
Kryterium dotyczy projektów, których kwota dofinansowania jest równa
lub przekracza 2 mln. zł.
PUNKTACJA: (3/5 lub 0/0 dla projektów, których kwota dofinansowania jest poniżej 2 mln PLN)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie
przynajmniej 60% punktów.
Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

4

W przypadku projektów pozakonkursowych z wyłączeniem projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 2 mln
PLN oraz projektów powiatowych urzędów pracy, dla których kryterium
nie ma zastosowania, projekty niespełniające kryterium kierowane są
do poprawy lub uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu im wartości logicznych
„tak” „nie” lub stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu.

Opis znaczenia
Lp.

5

PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie kryterium / maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za spełnienie
kryterium)

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (12/20)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie
przynajmniej 60% punktów.

4

Lp.

5

Opis znaczenia
PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie kryterium /
maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za spełnienie kryterium)

W przypadku projektów konkursowych:
Kryterium dotyczy projektów, których kwota dofinansowania jest równa
lub przekracza 2 mln. zł.
PUNKTACJA: (3/5 lub 0/0 dla projektów, których kwota dofinansowania
jest poniżej 2 mln PLN)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
-Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów premiujących
W przypadku projektów pozakonkursowych z wyłączeniem projektów,
których wnioskowana kwota dofinansowania nie przekracza 2 mln PLN
oraz projektów powiatowych urzędów pracy, dla których kryterium nie ma
zastosowania, projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak”
„nie” lub stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy danego projektu.
Opis znaczenia
PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie kryterium /
maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za spełnienie kryterium)

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (12/20)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Kryterium warunkowe: istnieje możliwość przyznania warunkowej
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40.

41.

torującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Spójność zadań
przewidzianych do realizacji w
ramach projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Zaangażowanie
potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edu-

- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby punktów za
spełnienie kryterium i skierowanie projektu do negocjacji we
wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo
dokonanej oceny.
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
- Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

Lp.

Opis znaczenia

Opis znaczenia

PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie kryterium / maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za spełnienie
kryterium)

PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie kryterium /
maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za spełnienie kryterium)

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie
przynajmniej 60% punktów.
- Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
W przypadku projektów pozakonkursowych z wyłączeniem
projektów powiatowych urzędów pracy, dla których kryterium nie
ma zastosowania, projekty niespełniające kryterium kierowane są
do poprawy lub uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena spełnienia
kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

6

Lp.
7

liczby punktów za spełnienie kryterium i skierowanie projektu do
negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
merytorycznych warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
premiujących
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub
uzupełnienia.
Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
-Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów premiujących
W przypadku projektów pozakonkursowych z wyłączeniem projektów
powiatowych urzędów pracy, dla których kryterium nie ma zastosowania,
projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena spełnienia kryteriów
merytorycznych polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

Opis znaczenia

Opis znaczenia

PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie
kryterium / maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za
spełnienie kryterium)

PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie
kryterium / maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za
spełnienie kryterium)

W przypadku projektów konkursowych:

Lp.
7

W przypadku projektów konkursowych:

34

42.

43.

kacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Adekwatność
potencjału społecznego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy)
do zakresu realizacji projektu.
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Adekwatność
sposobu zarządzania projektem
do zakresu zadań w projekcie
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII

PUNKTACJA: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

PUNKTACJA: (9/15)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
-Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
merytorycznych warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
premiujących

Opis znaczenia
Lp.

PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie
kryterium / maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za
spełnienie kryterium)

Lp.

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (3/5)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie
przynajmniej 60% punktów.
-Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów
merytorycznych warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów
premiujących
W przypadku projektów pozakonkursowych z wyłączeniem projektów powiatowych urzędów pracy, dla których kryterium nie ma zastosowania, projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy
lub uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena spełnienia
kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu im wartości logicznych „tak” „nie”.

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (3/5)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.
8

Lp.

W przypadku projektów pozakonkursowych z wyłączeniem
projektów powiatowych urzędów pracy, dla których kryterium
nie ma zastosowania, projekty niespełniające kryterium kierowane są do poprawy lub uzupełnienia.
W przypadku projektów pozakonkursowych ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przypisaniu im
wartości logicznych „tak” „nie”.

Opis znaczenia

Opis znaczenia
PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie kryterium /
maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za spełnienie kryterium)

8

Lp.

Opis znaczenia
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44.

45.

Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa kryterium: Prawidłowość
sporządzenia budżetu projektu
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społecz-

PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie
kryterium / maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za
spełnienie kryterium)

9

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (12/20)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie projektu do
negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.

PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca spełnienie
kryterium / maksymalna liczba punktów możliwa do przyznania za
spełnienie kryterium)

9

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (12/20)
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
- Kryterium warunkowe: istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby punktów za spełnienie kryterium i skierowanie projektu do negocjacji we wskazanym w karcie oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej oceny.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich ogólnych kryteriów merytorycznych warunkuje dokonanie oceny spełnienia
kryteriów premiujących

OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE KRYTERIUM PODSUMOWUJĄCE DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ I
FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

OGÓLNE KRYTERIUM PODSUMOWUJĄCE DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH
WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

Zastosowanie: Konkurs / Pozakonkurs

Zastosowanie: Tryb konkursowy / Tryb pozakonkursowy
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ne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Tabela, kolumna 4, nagłówek
46.

47.

Kryteria dla Osi Priorytetowych: VIII
Zatrudnienie, IX Włączenie społeczne, X Adaptacyjność pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności
zgodnie z Załącznikiem nr 6, 7, 8, 9
do Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program
Operacyjny Województwa Łódzkiego
na lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
Nazwa Kryterium: Negocjacje
zakończyły się wynikiem pozytywnym
Kryteria wyboru projektów dla Osi

Lp.

1

Definicja
Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza:
 uznanie za spełnione szczegółowych kryteriów dostępu,
które w trakcie oceny warunkowo uznane zostały za
spełnione i/lub
 przyznanie wyższej liczby punktów za spełnienie
punktowych kryteriów merytorycznych, która była
warunkowo przyznana przez oceniających.
Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian wskazanych przez oceniających w Kartach Oceny Merytorycznej lub
Formalno-Merytorycznej lub akceptacji przez IOK stanowiska
Wnioskodawcy.

Lp.

Definicja

1

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich wymaganych zmian wskazanych
przez oceniających w Kartach Oceny Formalno-Merytorycznej
lub akceptacji przez IOK stanowiska Wnioskodawcy.

Wprowadza się kryteria wyboru projektów dla typu projektu:
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Priorytetowej IX Włączenie społeczne zgodnie z Załącznikiem nr 7 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym

-

Wsparcie na tworzenie lub funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej
służące realizacji usług reintegracji społeczno-zawodowej, w tym KIS, CIS, WTZ,
ZAZ w następującym brzmieniu:
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca
złożył
jeden
wniosek o dofinansowanie
projektu w ramach
danego
konkursu

Wnioskodawca jest zobligowany
do złożenia jednego wniosku o
dofinansowanie projektu w
ramach danego konkursu, przy
czym wskazane kryterium odnosi
się do występowania danego
podmiotu
w
charakterze
wnioskodawcy lub partnera.
W przypadku złożenia więcej niż
jednego wniosku przez jeden
podmiot
występujący
w
charakterze wnioskodawcy lub
partnera, IOK odrzuca wszystkie
wnioski złożone w odpowiedzi na
konkurs.
W przypadku wycofania wniosku
o dofinansowanie projektodawca
ma prawo złożyć kolejny wniosek.

Na podstawie ewidencji złożonych wniosków o dofinansowanie.

Wskaźnik efektywności
społeczno
–
zatrudnieniowej

Wskaźnik efektywności społeczno – zatrudnieniowej dla uczestników projektu* mierzony w
okresie do 3 miesięcy po zakończonym udziale w projekcie
wynosi:
 w odniesieniu do osób
zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym co
najmniej 56%, w tym
efektywności zatrudnieniowej co najmniej
22%;
 w odniesieniu do osób

Na podstawie wniosku
o dofinansowanie
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo
„nie” lub „nie dotyczy”
Projekty niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

1

PODDZIAŁANIE IX.1.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY
FORMALNOMERYTORYCZNEJ –
KRYTERIA DOSTĘPU

2

Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo
„nie”.
Projekty niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
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o znacznym stopniu
niepełnosprawności,
osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób z
niepełnosprawnościami sprzężonymi
co najmniej 46%, w
tym minimalny poziom
efektywności zatrudnieniowej 12%.

*Z wyłączeniem osób, o których
mowa w Podrozdziale 4.7 pkt.2
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.
Indywidualizacja
wsparcia

3

4

Osoby korzystające z Programu
Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa

Proces wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym odbywa się w
oparciu o indywidualną ścieżkę
reintegracji z uwzględnieniem
diagnozy sytuacji problemowej,
zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb z zastrzeżeniem,
że nie może ona obejmować
wyłącznie pracy socjalnej. W tym
celu z każdym uczestnikiem
podpisywany jest kontrakt socjalny lub równoważny.
Wnioskodawca we wniosku o
dofinansowanie, w kryteriach
rekrutacji uwzględnia preferencje
dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc

Na podstawie wniosku
o dofinansowanie
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo
„nie”.
Projekty niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

Na podstawie wniosku
o dofinansowanie
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo
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Zakres wsparcia
funkcjonujących
ZAZ

5

Zakres wsparcia
funkcjonujących
WTZ
6

Żywnościowa. We wniosku
deklaruje również, że zakres
wsparcia nie będzie powielał
działań, które dana osoba
otrzymywała lub otrzymuje w
ramach działań towarzyszących,
o których mowa w PO PŻ.
Zgodnie z zasadami określonymi
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na
lata 2014-2020 projekt zakłada
wsparcie w ramach Zakładów
Aktywności Zawodowej (ZAZ)
poprzez:
zwiększenie liczby osób z
niepełnosprawnościami zatrudnionych w istniejących ZAZ, z
możliwością objęcia tych osób
usługami aktywnej integracji
i/lub
- wsparcie osób z niepełnosprawnościami
dotychczas
zatrudnionych w ZAZ nową
ofertą usług aktywnej integracji
ukierunkowaną na przygotowanie osób zatrudnionych w ZAZ
do podjęcia zatrudnienia poza
ZAZ

„nie”.
Projekty niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

Zgodnie z zasadami określonymi
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na
lata 2014-2020 projekt zakłada
wsparcie w ramach Zakładów
Aktywności Zawodowej (ZAZ)
poprzez wsparcie w ramach
Warsztatów Terapii Zajęciowej

Na podstawie wniosku
o dofinansowanie
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo
„nie” lub „nie dotyczy”
Projekty niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

Na podstawie wniosku
o dofinansowanie
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo
„nie” lub „nie dotyczy”
Projekty niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
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(WTZ) poprzez:
- wsparcie usługami aktywnej
integracji nowych osób w istniejących WTZ
i/lub
- wsparcie
dotychczasowych
uczestników WTZ nową ofertą w
postaci usług aktywnej integracji,
ukierunkowaną na przygotowanie do pod-jęcia zatrudnienia i
ich zatrudnienie.
Zakres wsparcia
CIS, KIS

Zgodnie z zasadami określonymi
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze
włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na
lata 2014-2020 projekt zakłada
stworzenie nowych miejsc reintegracji społecznej i zawodowej
w istniejących podmiotach (KIS,
CIS) lub poprzez utworzenie
nowych podmiotów (KIS, CIS).

Na podstawie wniosku
o dofinansowanie
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo
„nie” lub „nie dotyczy”
Projekty niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

Tworzenie podmiotów reintegracyjnych tj. Centrów
Integracji
Społecznej,
Klubów Integracji
Społecznej,
Zakładów Aktywizacji Zawodowej, z wyłączeniem Warsztatów
Terapii Zajęciowej

Wsparcie dotyczące utworzenia
nowego CIS, KIS lub ZAZ możliwe jest wyłącznie na obszarze
realizacji projektu, na terenie
którego nie funkcjonuje dany
rodzaj podmiotu zgodnie z Diagnozą Ekonomia społeczna w
regionie łódzkim RCPS w Łodzi.
Istnieje możliwość otworzenia
nowego CIS, KIS lub ZAZ w
obszarze realizacji projektu na
którym już dany rodzaj podmiotu
funkcjonuje o ile wnioskodawca
wykaże w treści wniosku, w
oparciu o analizę potrzeb grupy
docelowej, niedostateczny poziom dostępności na usługi

Na podstawie wniosku
o dofinansowanie
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo
„nie” lub „nie dotyczy”
Projekty niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

7

8
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Trwałość zatrudnienia w Zakładzie Aktywności
Zawodowej
9

Praktyki lub staże
w WTZ.

10

Trwałość utworzonego podmiotu

Wnioskodawca deklaruje, że po
zakończeniu realizacji projektu
zapewnia funkcjonowanie utworzonego w projekcie podmiotu
przez okres co najmniej równy
okresowi realizacji projektu.

Projekt, w którym
występują szkolenia,
zakłada
mechanizmy
gwarantujące
wysoką ich jakość

W przypadku realizacji szkoleń
ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie
kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego
realizacji programów operacyj-

11

12

danego rodzaju podmiotu.
W ramach przedmiotowego
konkursu nie przewiduje się
możliwości tworzenia nowych
WTZ
W przypadku projektu obejmującego zatrudnienie nowych osób
z niepełnosprawnościami w
ZAZ, okres zatrudnienia tych
osób w ZAZ po zakończeniu
realizacji projektu jest co najmniej równy okresowi zatrudnienia w ramach projektu (okres ten
może być krótszy, o ile osoba z
niepełnosprawnością podejmie
zatrudnienie poza ZAZ)
W przypadku realizacji wsparcia
w ramach WTZ projekt zakłada
realizację praktyk lub staży dla
minimum 20 % uczestników
WTZ.

Na podstawie wniosku
o dofinansowanie
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo
„nie” lub „nie dotyczy”
Projekty niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku
o dofinansowanie
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo
„nie lub „nie dotyczy”
Projekty niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane
Na podstawie wniosku
o dofinansowanie
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo
„nie lub „nie dotyczy”
Projekty niespełniające
przedmiotowego
kryterium są odrzucane
Na podstawie wniosku
o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”
albo „nie dotyczy”.
Projekty niespełniające
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nych na lata 2014-2020.

48.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej IX Włączenie społeczne zgodnie z Załącznikiem nr 7 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

-

przedmiotowego
kryterium są odrzucane.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE

DZIAŁANIE IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
PODDZIAŁANIE IX.1.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
49.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej IX Włączenie społeczne zgodnie z Załącznikiem nr 7 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia

-

Lp.

1.

Nazwa
kryterium
Wykorzysta
nie
rozwiązań
innowacyjny
ch

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt
zapewnia
wykorzystanie rozwiązań
innowacyjnych
wypracowanych
w
ramach
POKL

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie meryto-
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2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

dotyczących aktywizacji
społeczno-zawodowej
osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym
lub
wykorzystanie
modelu
aktywizującego
osoby
zagrożone wykluczeniem
społecznym
wypracowanego
na
podstawie
zwalidowanych
rezultatów PI EQUAL.

DZIAŁANIE IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem
lub wykluczeniem społecznym
PODDZIAŁANIE IX.1.1 Aktywizacja
społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

rycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają
kryterium premiującego, nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ IX WŁĄCZENIE SPOŁECZNE
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY
FORMALNOMERYTORYCZNEJ –
KRYTERIA
PREMIUJĄCE
50.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej IX Włączenie społeczne zgodnie z Załącznikiem nr 7 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

-
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Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE IX.2 Usługi na rzecz
osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
PODDZIAŁANIE IX.2.1
społeczne i zdrowotne

2

Usługi

Projekt jest
zgodny
z
wymogami
określonymi
w
regulaminie
konkursu

Projekt jest zgodny z
wymogami określonymi
w regulaminie konkursu,
w szczególności
ze
wskazanymi
w
regulaminie
konkursu
wytycznymi, stawkami
oraz
standardami
dotyczącymi realizacji
projektów.

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
KRYTERIA DOSTĘPU
Typ projektu - Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych
– realizowany zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz innymi regulacjami
prawnymi z zakresu pomocy społecznej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS, PCPR)

51.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej IX Włączenie społeczne zgodnie z Załącznikiem nr 7 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienio-

Lp.

1

Nazwa
kryterium
Wnioskodawca
złożył
jeden
wniosek
o
dofinansowanie
projektu
w
ramach danego

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca jest
zobligowany
do
złożenia
jednego
wniosku
o dofinansowanie
projektu w ramach

Na podstawie ewidencji
złożonych wniosków o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na
przypisaniu
wartości

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca
złożył
jeden
wniosek
o
dofinansowanie
projektu
w

Wnioskodawca jest
zobligowany
do
złożenia
jednego
wniosku
o
dofinansowanie

Na podstawie ewidencji
złożonych wniosków o
dofinansowanie.
Weryfikacja

polega
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na

nej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE IX.2 Usługi na rzecz
osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
PODDZIAŁANIE IX.2.1
społeczne i zdrowotne

Usługi

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
KRYTERIA DOSTĘPU
Typ projektu - Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych
– realizowany zgodnie z ustawą o
pomocy społecznej, ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz innymi regulacjami
prawnymi z zakresu pomocy społecznej przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej (OPS, PCPR)

konkursu

danego
konkursu.
Kryterium
w przedmiotowym
brzmieniu odnosi się
wyłącznie
do
występowania
danego podmiotu w
charakterze
wnioskodawcy, a nie
partnera.
Wnioskodawca może
występować
w
innych
wnioskach
złożonych w tym
samym konkursie w
charakterze partnera.
W
przypadku
złożenia więcej niż
jednego
wniosku
przez
jednego
wnioskodawcę WUP
w Łodzi odrzuca
wszystkie złożone w
odpowiedzi
na
konkurs wnioski. W
przypadku wycofania
wniosku
o dofinansowanie
projektodawca ma
prawo złożyć kolejny
wniosek.

logicznych „tak” albo
„nie”.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

ramach danego
konkursu

Okres realizacji
projektu

projektu w ramach
danego
konkursu,
przy czym wskazane
kryterium odnosi się
do
występowania
danego podmiotu w
charakterze
wnioskodawcy lub
partnera.
W
przypadku
złożenia więcej niż
jednego
wniosku
przez jeden podmiot
występujący
w
charakterze
wnioskodawcy lub
partnera,
IOK
odrzuca wszystkie
wnioski złożone w
odpowiedzi
na
konkurs.
W
przypadku
wycofania wniosku o
dofinansowanie
projektodawca ma
prawo złożyć kolejny
wniosek.
Okres
realizacji
projektu nie może
przekraczać
30.06.2018 r.

2.

3.

Podstawa
prawna

Zakres
wsparcia
rodziny i systemu

przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium
są odrzucane.

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie – pkt. 1.7
Okres realizacji projektu.
Weryfikacja polega na
przypisaniu
wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Na podstawie wniosku o
dofinansowanie
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realizowanego
wsparcia

Zakres
wsparcia

4.

Deinstytucjonali
zacja usług
5.

pieczy
zastępczej
świadczony
w
ramach
projektu
ogranicza się do
działań zgodnych z
ustawą z dnia 9
czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i
systemie
pieczy
zastępczej oraz z
„Ogólnoeuropejskimi
wytycznymi
dotyczącymi
przejścia od opieki
instytucjonalnej do
opieki świadczonej
na
poziomie
lokalnych
społeczności”.
Ze
wsparcia
w
ramach
projektu
wyłączone są usługi
realizowane
w
placówkach wsparcia
dziennego
oraz
wyłączona
jest
aktywizacja
społecznozawodowa dla osób
usamodzielnianych.
Wsparcie
dla
placówek
opiekuńczo
–
wychowawczych
powyżej 14 dzieci
dotyczy wyłącznie
procesu reorganizacji
tych placówek, w

Weryfikacja polega na
przypisaniu
wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium
są odrzucane.

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na
przypisaniu
wartości
logicznych „tak” albo „nie”
Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium
są odrzucane.

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na
przypisaniu
wartości
logicznych „tak” albo „nie”
lub „nie dotyczy”
Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium
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Działania
prewencyjne

6.

52.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej IX Włączenie społeczne zgodnie z Załącznikiem nr 7 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr

-

Lp.
1.

Nazwa
kryterium
Realizacja
projektu
w
ramach
partnerstwa
OPS - PCPR

celu przejścia od
opieki
instytucjonalnej do
usług świadczonych
w
społeczności
lokalnej, czyli w
rodzinnej
pieczy
zastępczej
oraz
placówkach
opiekuńczowychowawczych do
14 osób.
Projekt
zakłada
podjęcie
działań
prewencyjnych
ograniczających
umieszczanie dzieci
w pieczy zastępczej
oraz zapewniających
opiekę i wychowanie
przede wszystkim w
rodzinnych formach
pieczy zastępczej.

są odrzucane.

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikacja polega na
przypisaniu
wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium
są odrzucane.

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt zakłada realizację działań
w partnerstwie OPS i PCPR z
danego obszaru. Zawarcie
partnerstwa ma na celu
poszerzenie dotychczasowego
zakresu działań prewencyjnych
ograniczających umieszczanie
dzieci w pieczy zastępczej oraz
zapewniających
opiekę
i
wychowanie przede wszystkim w
rodzinnych formach pieczy
zastępczej oraz stworzenie
kompleksowego wsparcia w

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały
minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie
merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie
kryterium
premiującego.

48

12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

zakresie wsparcia rodziny.

Projekty, które nie
spełniają
kryterium
premiującego, nie tracą
punktów przyznanych za
spełnienie
ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej.

Projekt
zapewnia
wykorzystanie
rozwiązań
innowacyjnych
wypracowanych w ramach
POKL
dotyczących
wspierania rodziny i systemu
pieczy
zastępczej
lub
wykorzystanie modelu usług
wspierania rodziny i systemu
pieczy
zastępczej
wypracowanego
na
podstawie
zwalidowanych
rezultatów PI EQUAL.

Na podstawie wniosku
o dofinansowanie.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę
za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej
otrzymują
premię
punktową tj. 10 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie
spełniają
kryterium
premiującego, nie tracą
punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej.

DZIAŁANIE IX.2 Usługi na rzecz
osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
PODDZIAŁANIE IX.2.1
społeczne i zdrowotne

Usługi

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ

2.

KRYTERIA PREMIUJĄCE

53.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA
ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŹ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU

Wykorzysta
nie
rozwiązań
innowacyjny
ch

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY
FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
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2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

54.

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
KRYTERIA DOSTĘPU

Lp.

1

Nazwa
kryterium
Projekt
obejmuje
utworzenie
nowych
miejsc
opieki nad
dziećmi na
terenie
danej jednostki samorządu
terytorialnego.

Definicja

Sposób weryfikacji

Realizacja
projektu
obejmuje
utworzenie
nowych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3
w formach instytucjonalnych (żłobków, klubów
dziecięcych,
opiekuna
dziennego) i pozainstytucjonalnych (niania) na
terenie danej jednostki
samorządu terytorialnego
(gminy).
Działania zaproponowane w projekcie muszą
przyczynić się do zwiększenia liczby miejsc
opieki
nad
dziećmi
w wieku do lat 3 w formach instytucjonalnych
lub
pozainstytucjonalnych na terenie działania
danego organu nadzorującego żłobki, kluby
dziecięce lub opiekunów
dziennych (wójt, bur-

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów
wniosku
o dofinansowanie,
w
tym diagnozy sytuacji
problemowej i zaplanowanej
wartości
wskaźników.
Weryfikacja polega na
przypisaniu
wartości
logicznych „tak” albo
„nie”.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

-
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mistrz, prezydent miasta).
Zwiększenie liczby miejsc
opieki nad dziećmi do lat
3
stwierdza
się
w odniesieniu do jej
wartości potwierdzonej
przez dany organ prowadzący rejestr żłobków lub
rejestr klubów dziecięcych lub wykaz opiekunów dziennych przed
rozpoczęciem realizacji
projektu. W przypadku
form pozainstytucjonalnych (niania) zwiększenie
liczby miejsc będzie
stwierdzane na podstawie kserokopii umowy
uaktywniającej przedstawianej przez rodzica.
55.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę

Lp.

2

Nazwa
kryterium
Projekt
zapewnia
utworzenie
miejsc
opieki nad
dziećmi
zgodnie z
przewidywanym
zapotrzebowaniem

Definicja

Sposób weryfikacji

Liczba utworzonych w
ramach
udzielonego
wsparcia projektowego
nowych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3
w formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych odpowiada faktycznemu i prognozowanemu
w perspektywie 3-letniej
zapotrzebowaniu
na
usługi opieki na obszarach, na których są one
tworzone. Interwencja nie
jest możliwa w sytuacji,

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów
wniosku
o dofinansowanie
w szczególności opisu
diagnozy projektu, która
musi zawierać analizę
sytuacji demograficznej
na terenie realizacji
projektu, z której wynika, iż liczba wygenerowanych w ramach
projektu dodatkowych
miejsc
opieki
nad
dziećmi w wieku do lat 3

Lp.

1

Nazwa
kryterium
Zgodność z
przewidywanym
zapotrzebowaniem

Definicja

Sposób weryfikacji

Liczba utworzonych w
ramach
udzielonego
wsparcia
projektowego
nowych miejsc opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3 w
formach instytucjonalnych i
pozainstytucjonalnych
odpowiada faktycznemu
i prognozowanemu
w
perspektywie
3-letniej
zapotrzebowaniu na usługi
opieki na obszarach, na
których są one tworzone.
Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapo-

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie,
który musi zawierać analizę
sytuacji demograficznej na
terenie realizacji projektu, z
której wynika, iż liczba
wygenerowanych w ramach
projektu
dodatkowych
miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 w powiązaniu
z innymi miejscami opieki
funkcjonującymi na terenie
objętym analizą odpowiada
faktycznemu i prognozowa-
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nad dziećmi w wieku do lat 3

gdy zapotrzebowanie na
usługi opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 na obszarze objętym działaniami projektowymi może
być zaspokojone przy
dotychczasowej liczbie
miejsc opieki. Oznacza
to, że ewentualna ograniczona aktywność zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3 ma na tym obszarze inną genezę niż
niemożność zapewnienia
dzieciom opieki instytucjonalnej lub pozainstytucjonalnej. Projekt musi
uwzględniać
zmiany
demograficzne,
które
nastąpią w okresie realizacji i trwałości projektu.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
KRYTERIA DOSTĘPU

56.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek

Lp.

3

w powiązaniu z innymi
miejscami opieki funkcjonującymi na terenie
objętym analizą odpowiada faktycznemu i
prognozowanemu
zapotrzebowaniu
na
tego
typu
usługi,
w perspektywie kolejnych 3 lat od założonej
daty rozpoczęcia realizacji projektu.
Weryfikacja polega na
przypisaniu
wartości
logicznych „tak” albo
„nie”.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

W projekcie zapewniono
trwałość
utworzonych
miejsc opieki nad dziećmi w formie instytucjonalnej.

Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
zawartych we wniosku
o dofinansowanie informacji, z jakiego
źródła, innego niż wsparcie EFS, nowo
utworzone miejsca opieki instytucjonalnej będą utrzymane przez okres
minimum 2 lat po ustaniu finansowania
EFS, a także o planowanych działaniach zmierzających do utrzymania
funkcjonowania tych miejsc po ustaniu
finansowania EFS.
Weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Projekty niespełniające przedmiotowe-

trzebowanie na usługi
opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 na obszarze objętym działaniami projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej
liczbie miejsc opieki. Oznacza to, że ewentualna
ograniczona
aktywność
zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi
do lat 3 ma na tym obszarze inną genezę niż niemożność
zapewnienia
dzieciom opieki instytucjonalnej lub pozainstytucjonalnej. Projekt powinien
uwzględniać zmiany demograficzne, które nastąpią w okresie realizacji i
trwałości projektu.
Lp.

2

nemu zapotrzebowaniu na
tego
typu
usługi,
w perspektywie kolejnych 3
lat od założonej daty rozpoczęcia realizacji projektu.
Kryterium zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie”.
Kryterium bezwarunkowe
Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium
są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe
spełnienie
wszystkich
szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

Trwałość miejsc w formie
instytucjonalnej

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zawartych
we
wniosku
o dofinansowanie informacji, z jakiego źródła, innego niż wsparcie EFS, nowo utworzone miejsca opieki instytucjonalnej będą
utrzymane przez okres minimum 2 lat po
ustaniu finansowania EFS, a także
o planowanych działaniach zmierzających
do utrzymania funkcjonowania tych miejsc
po ustaniu finansowania EFS.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo
„nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe
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pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3

go kryterium są odrzucane.

Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
KRYTERIA DOSTĘPU
57.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Lp.

4

Nazwa
kryterium
Okres
realizacji
projektu nie
przekracza
12 miesięcy

Definicja

Sposób weryfikacji

Okres realizacji projektu
może wynosić maksymalnie 12 miesięcy, przy
czym dofinansowanie z
EFS może objąć w tym
okresie wszystkie koszty związane z powstaniem i bieżącym funkcjonowaniem nowo utworzonych miejsc opieki.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów
wniosku
o dofinansowanie,
w
tym
wskazanego
terminu realizacji i
budżetu
projektu.

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3

Weryfikacja polega na
przypisaniu
wartości
logicznych „tak” albo
„nie”.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Lp.

3

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ

Nazwa
kryterium
Maksymalny
okres
realizacji
projektu

Definicja

Sposób weryfikacji

Okres realizacji projektu
może wynosić maksymalnie 24 miesiące, przy
czym dofinansowanie z
EFS może objąć w tym
okresie wszystkie koszty
związane z powstaniem
i bieżącym funkcjonowaniem nowo utworzonych
miejsc opieki.

Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie,
w
tym
wskazanego terminu realizacji i
budżetu
projektu.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” albo
„nie”.
Kryterium bezwarunkowe
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.

KRYTERIA DOSTĘPU
58.

Kryteria wyboru projektów dla Osi

Lp.

Sposób weryfikacji

Lp.

Sposób weryfikacji
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Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

5

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie, w szczególności budżetu projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Kryterium warunkowe.

4

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie, w szczególności budżetu projektu.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ

59.

KRYTERIA DOSTĘPU
Kryterium: W projekcie określono
właściwą wysokość wkładu własnego
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 paź-

Lp.

6

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

W projekcie właściwie uzasadniono inwestycje w infrastrukturę w ramach cross-financingu

Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie treści wniosku
o dofinansowanie
projektu,
w szczególności uzasadnienia
wydatków ponoszonych w
ramach cross-financingu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”,

Lp.

5

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

Uzasadnienie inwestycji w
infrastrukturę w ramach crossfinancingu

Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie
treści
wniosku
o dofinansowanie
projektu,
w szczególności uzasadnienia wydatków ponoszonych w ramach crossfinancingu.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicz-
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dziernika 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

„nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium warunkowe.

nych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium warunkowe.
Spełnienie/warunkowe spełnienie
wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
KRYTERIA DOSTĘPU
60.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNO-

-

Lp.

6

Nazwa
kryterium
Efektywność
zatrudnieniowa.

Definicja

Sposób weryfikacji

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej
wsparcia przewidziany w
ramach projektu obejmującego aktywizację zawodową został określony
w Komunikacie Ministerstwa Rozwoju z dn.
12.08.2015 r. w sprawie
wyznaczenia
minimalnych poziomów kryterium
efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych
Programów
Operacyjnych i wynosi:
dla osób w wieku 50 lat i
więcej
–
33%;
dla kobiet – 39%;
dla osób z niepełnosprawnościami – 33%

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie
projektu.
Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” „nie”, „nie dotyczy”
Kryterium mierzone w okresie
3 miesięcy następujących po
dniu, w którym uczestnik
zakończył udział w projekcie.
Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności
zatrudnieniowej w projekcie
znajduje się w Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego
Funduszu
Społecznego w obszarze
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MERYTORYCZNEJ
KRYTERIA DOSTĘPU

61.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

-

Lp.

7

Nazwa
kryterium
Standardy i
warunki
opieki nad
dziećmi

dla osób długotrwale
bezrobotnych – 30%
dla osób o niskich kwalifikacjach (z wykształceniem ponadgimnazjalnym
lub niższym) – 38%.
Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona
wśród uczestników projektu, którzy w momencie
rozpoczęcia udziału w
projekcie byli osobami
bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z wyłączeniem osób,
które w ramach projektu
lub po zakończeniu jego
realizacji podjęły naukę w
formach szkolnych lub
otrzymały środki na
podjęcie
działalności
gospodarczej.

rynku pracy na lata 20142020.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Definicja

Sposób weryfikacji

Wnioskodawca zapewnia, iż wsparcie w zakresie opieki nad dziećmi do
lat 3 jest realizowane w
formach i zgodnie ze
standardami opieki nad
dziećmi określonymi w
ustawie z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3
(Dz. U. z 2013 r. poz.
1457), rozporządzeniu
Ministra Pracy i Polityki

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie,
w szczególności opisu zadań.
Kryterium
zerojedynkowe
weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
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DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3

Społecznej z dnia 10
lipca 2014 r. w sprawie
wymagań lokalowych i
sanitarnych, jakie musi
spełniać lokal, w którym
ma być prowadzony
żłobek lub klub dziecięcy
(Dz. U. poz. 925) oraz
rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011
r. w sprawie zakresu
programów szkoleń dla
opiekuna w żłobku lub
klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego
opiekuna (Dz. U. Nr 69,
poz. 368).

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
KRYTERIA DOSTĘPU

62.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA
ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŹ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE

spełnienia kryteriów merytorycznych.

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
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63.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Lp.

Sposób weryfikacji

Lp.

1

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku i
listy gmin o największym zapotrzebowaniu na usługi opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, stanowiącej załącznik do Regulaminu
konkursu.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Sposób weryfikacji
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie i listy gmin o największym zapotrzebowaniu na usługi opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.
Kryterium zerojedynkowe

1

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne, weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują premię
punktową tj. 10 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ

64.

KRYTERIA PREMIUJĄCE
Kryterium: Projekt jest realizowany
na obszarze o niskim wskaźniku
dzieci do lat 3 objętych opieką żłobkową
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15

Lp.

2

Nazwa
kryterium
Projekt jest
realizowany
w sposób
komplementarny

Definicja

Sposób weryfikacji

W zakresie tworzenia
nowych miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 w formie
instytucjonalnej projekt
jest komplementarny ze
wsparciem udzielanym z

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów
wniosku
o dofinansowanie,
w
tym opisu działań projektowych. Beneficjent

-
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z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

EFRR w ramach osi
priorytetowej VII.

powinien przedstawić
szczegółowe informacje
na temat powiązania
interwencji w zakresie
tworzenia
nowych
miejsc
opieki
nad
dziećmi oraz dane
identyfikujące komplementarny projekt: numer, tytuł, okres realizacji, status, wartość,
poziom zaawansowania
działań oraz zaplanowane lub zrealizowane
wskaźniki.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie
kryterium
premiującego.
Projekty, które nie
spełniają
kryterium
premiującego nie tracą
punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej.

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach jednego projektu zakłada się kompleksowe wsparcie osób

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów
wniosku

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
KRYTERIA PREMIUJĄCE

65.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Opera-

Lp.
3

Nazwa
kryterium
Projekt jest
realizowany
w sposób

Lp.

Nazwa
kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
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cyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

kompleksowy

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ

sprawujących opiekę nad
dziećmi do lat 3, w postaci utworzenia nowych
miejsc opieki nad dziećmi
oraz aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy
wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb osób
objętych
wsparciem.
Projekt kompleksowy w
najwyższym
stopniu
wpisuje się w cel szczegółowy Działania: wzrost
poziomu
aktywności
zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób
sprawujących opiekę nad
dziećmi do lat 3.

o dofinansowanie,
w
tym opisu działań projektowych.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 15 punktów za
spełnienie
kryterium
premiującego.
Projekty, które nie
spełniają
kryterium
premiującego nie tracą
punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej.

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach projektu
zakłada się działania ukierunkowane
na
aktywizację
kobiet bezrobotnych oraz biernych
zawodowo.
Powyższe działanie
wynika z faktu, iż
kobiety częściej niż
mężczyźni sprawują opiekę nad

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie, w
tym opisu działań projektowych.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za spełnienie kryterium

KRYTERIA PREMIUJĄCE

66.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr

Lp.

4.

Nazwa kryterium
W projekcie
zostały zaplanowane działania ukierunkowane
na
aktywizację
kobiet
na
rynku pracy.

Kompleksowość
wsparcia

2

Lp.

3.

Nazwa kryterium
Aktywizacja
kobiet
na
rynku pracy

W ramach jednego projektu zakłada się kompleksowe wsparcie osób
sprawujących opiekę nad
dziećmi w wieku do lat 3,
w postaci utworzenia
nowych miejsc opieki nad
dziećmi oraz aktywizacji
zawodowej w przypadku,
gdy wynika to ze zdiagnozowanych
potrzeb
osób objętych wsparciem. Projekt kompleksowy w najwyższym
stopniu wpisuje się w cel
szczegółowy Działania:
wzrost poziomu aktywności zawodowej
oraz
zdolności do zatrudnienia
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3.

Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie, w tym opisu
działań projektowych.
Kryterium zerojedynkowe
Projekty, które spełniły wszystkie
kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują
premię punktową tj. 10 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają
kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach projektu
zakłada się działania ukierunkowane
na
aktywizację
kobiet bezrobotnych oraz biernych
zawodowo. Kobiety bezrobotne oraz
bierne zawodowo
objęte działaniami
aktywizacyjnymi
stanowią co naj-

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie, w
tym opisu działań projektowych i wskaźników.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj.5 punk-
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12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3

dziećmi w wieku
do lat 3 i stanowi to
barierę w wejściu
na rynek pracy.

premiującego.
Projekty, które nie spełniają
kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt będzie realizowany przez jednostki samorządu terytorialnego, co
daje większe szanse na
dokonanie prawidłowej
diagnozy potrzeb danej
społeczności lokalnej, a
także na zapewnienie
trwałości miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3 po
zakończeniu
realizacji
projektu.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów
wniosku
o dofinansowanie,
w
tym
opisu działań
projektowych.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie
kryterium
premiującego.
Projekty, które nie
spełniają
kryterium
premiującego nie tracą
punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
KRYTERIA PREMIUJĄCE

67.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ

Lp.

5

Nazwa
kryterium
Projekty
realizowane
przez jednostki samorządu
terytorialnego

mniej 70% liczby
osób
objętych
wsparciem
w
ramach projektu.
Powyższe działanie wynika z faktu,
iż kobiety częściej
niż
mężczyźni
sprawują opiekę
nad
dziećmi
w wieku do lat 3 i
stanowi to barierę
w wejściu na rynek
pracy.

tów za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają
kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.

-
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kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej.

KRYTERIA PREMIUJĄCE
68.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Lp.

Nazwa
kryterium
Projekty
realizowane
w partnerstwie
z jednostka
mi samorządu terytorialnego

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z
jednostkami samorządu
terytorialnego, co ma na
celu
popularyzację
współpracy z jednostkami
samorządu terytorialnego.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów
wniosku
o dofinansowanie,
w
tym
opisu działań
projektowych.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za
spełnienie
kryterium
premiującego.
Projekty, które nie
spełniają
kryterium
premiującego nie tracą
punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej.

6

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
KRYTERIA PREMIUJĄCE
69.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia

-

-

Lp.

4

Nazwa
kryterium
Minimalna
liczba osób
objęta
wsparciem

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach projektu zakłada się, iż minimalna
liczba osób opiekujących
się dziećmi w wieku do
lat 3 wynosi 30.

Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie, w tym wartości docelowej wskaźnika „liczba osób
opiekujących się dziećmi w
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2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie” oraz opisu
działań projektowych.
Kryterium zerojedynkowe
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują
premię punktową tj.10 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają
kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na
ocenie formalno-merytorycznej.

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
KRYTERIA PREMIUJĄCE
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Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

-

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
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5

71.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Lp.

6.

Komplementarność
z
programem
rewitalizacji

Nazwa kryterium
Adaptacja
rozwiązań

Projekt wpisuje
się w program
rewitalizacji
a
działania zaplanowane w projekcie służą wzmacnianiu rewitalizowanej przestrzeni.
Definicja rewitalizacji i programu
rewitalizacji jest
zawarta w Wytycznych w zakresie rewitalizacji w
programach
operacyjnych na
lata 2014-2020.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów zawartych we
wniosku o dofinansowanie, w tym opisu zadań.
Projekty, które spełniły
wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne
weryfikowane na ocenie
formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie
kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na ocenie formalnomerytorycznej.

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt zakłada
wykorzystanie
rozwiązań wypracowanych z udziałem środków EFS
w poprzednich
perspektywach
finansowych i jest
komplementarny z
rozwiązaniami
wypracowanymi w
obecnej perspektywie.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają
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kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.

DZIAŁANIE X.1 Powrót na rynek
pracy osób sprawujących opiekę
nad dziećmi w wieku do lat 3
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW NA ETAPIE
OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ
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KRYTERIA PREMIUJĄCE
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA
ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY
FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

73.

KRYTERIA DOSTĘPU
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regio-

Nazwa kryte-

Definicja

Sposób weryfikacji

Nazwa

Definicja

Sposób weryfikacji

65

nie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników
KRYTERIA DOSTĘPU

74.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Opera-

rium
Projekt zakłada
rozliczenie
kosztów usług
rozwojowych
zrealizowanych
wyłącznie przez
podmioty
wpisane
do
Rejestru Usług
Rozwojowych i
zweryfikowane
wstępnie przez
Administratora
RUR

kryterium
W ramach kryterium
zostanie zweryfikowane czy wsparcie
udzielone na rzecz
przedsiębiorców
i
pracowników przedsiębiorstw
sektora
MMŚP zostało udzielone na dofinansowanie usług rozwojowych świadczonych
przez
podmioty
wpisane do RUR
oraz zweryfikowane
przez Administratora
RUR zgodnie z pkt.
4.2.1
Wytycznych
Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 10
kwietnia 2015 r. w
zakresie
realizacji
przedsięwzięć
z
udziałem
środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze przystosowania
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata
2014-2020.

-

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.
Niespełnienie przedmiotowego
kryterium skutkuje skierowaniem do poprawy lub uzupełnienia.

Projekt
zakłada
rozliczenie
kosztów
usług
rozwojowych
zrealizowany
ch wyłącznie
przez
podmioty
wpisane do
Rejestru
Usług
Rozwojowyc
h (RUR).

Lp.
2

Wsparcie udzielone na
rzecz przedsiębiorców i
pracowników przedsiębiorstw sektora MMŚP
zostanie udzielone na
dofinansowanie usług
rozwojowych świadczonych przez podmioty
wpisane do RUR zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 10
kwietnia 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego
w obszarze przystosowania przedsiębiorców i
pracowników do zmian
na lata 2014-2020.

Nazwa
kryterium
Projekt
zakłada

Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe -weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
Kryterium bezwarunkowe: projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie
wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia kryteriów merytorycznych

Definicja

Sposób weryfikacji

W ramach projektu
wsparcie udzielone na

Na podstawie zapisów we
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cyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

dystrybucję
środków w
ramach
Podmiotowe
go Systemu
Finansowan
ia WŁ, z
wykorzystan
iem
systemu
bonowego.

DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

rzecz przedsiębiorców i
pracowników przedsiębiorstw sektora MMŚP
dystrybuowane będzie za
pośrednictwem bonów
rozwojowych stanowiących znak legitymacyjny.

KRYTERIA DOSTĘPU

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.
Kryterium
bezwarunkowe:
projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

75.

wniosku o dofinansowanie.

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

2

W ramach kryterium
zweryfikowane zostanie
czy Wnioskodawca zapewni, iż w projekcie
preferowani będą pracownicy w wieku 50 lat i
więcej.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

Lp

Definicja

Sposób weryfikacji

Weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak” „nie”.
Niespełnienie przedmiotowego kryterium skutkuje skierowaniem do poprawy lub uzupełnienia.

DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowni-
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ków i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników
KRYTERIA DOSTĘPU
Kryterium: Projekt zapewni
preferencyjne wsparcie dla osób
pracujących w wieku 50 lat i więcej.

76.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyj-

3

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Lp.

W projekcie preferowani będą
pracownicy w wieku 50 lat i
więcej (Pracownik rozumiany
zgodnie z Rozporządzeniem
MIR z dnia 2 lipca 2015 r. w
sprawie udzielania pomocy de
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych
z EFS na lata 2014-2020.
Wiek uczestnika określany na
podstawie daty urodzenia i
ustalany w dniu rozpoczęcia
udziału w projekcie).

3

Projekt zapewni
preferencyjne
wsparcie osób
pracujących o
niskich
kwalifikacjach

Weryfikacja polega
na
przypisaniu
wartości logicznych
„tak” „nie”.
4
Niespełnienie
przedmiotowego
kryterium skutkuje
skierowaniem
do
poprawy lub uzupełnienia.

Kryterium zerojedynkowe-weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” „nie”.
Kryterium bezwarunkowe: projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium
są
odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie.

Projekt zapewni
preferencyjne
wsparcie dla osób
pracujących
o
niskich
kwalifikacjach.

W projekcie preferowani będą pracownicy
o niskich kwalifikacjach.
(Pracownik
rozumiany zgodnie z
Rozporządzeniem
MIR z dnia 2 lipca
2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de
minimis oraz pomocy
publicznej w ramach
programów operacyjnych finansowanych z
EFS na lata 20142020. Niskie kwalifikacje rozumiane jako
posiadanie wykształ-

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

W ramach kryterium
zweryfikowane zostanie czy Wnioskodawca zapewni, iż w
projekcie preferowani
będą pracownicy o
niskich kwalifikacjach

Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.

Kryterium zerojedynkowe-weryfikacja polega
na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
Kryterium bezwarunkowe: projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe
spełnienie wszystkich
szczegółowych kryteriów dostępu warun-

68

ność przedsiębiorstw i ich pracowników

cenia na poziomie
ISCED 3 włącznie.
Definicja poziomów
wykształcenia zawarta jest w załączniku nr
2 do Wytycznych w
zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych
na lata 2014-2020. )

KRYTERIA DOSTĘPU

77.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

Lp.

Definicja

4

W ramach kryterium zweryfikowane zostanie czy Wnioskodawca przewidział, iż w projekcie zapewnione zostaną narzędzia preferencji dla sektorów
strategicznych dla województwa
łódzkiego oraz sektorów mających największy potencjał w
generowaniu miejsc pracy
(wynikające z bieżących analiz i
ogólnodostępnych dokumentów
m.in. Regionalnej Strategii
Innowacji dla Województwa
Łódzkiego LORIS 2030). Projektodawca zaproponuje narzędzia preferencji dla ww. sektorów.

Sposób weryfikacji

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.
Niespełnienie przedmiotowego
kryterium skutkuje skierowaniem do poprawy lub uzupełnienia.

kuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów
merytorycznych

5

W projekcie zapewnione zostaną
narzędzia preferencji dla sektorów
strategicznych dla województwa
łódzkiego oraz sektorów mających
największy potencjał w generowaniu
miejsc pracy wynikające z Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 Projektodawca zaproponuje narzędzia preferencji dla ww. sektorów.

Kryterium
zerojedynkoweweryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.
Kryterium
bezwarunkowe:
projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. Spełnienie/warunkowe
spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

KRYTERIA DOSTĘPU Kryterium:
Projekt zapewni preferencyjne
wsparcie dla przedsiębiorstw z
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78.

sektorów strategicznych dla województwa łódzkiego oraz z sektorów
mających największy potencjał w
generowaniu miejsc pracy
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Lp.

5

Nazwa
kryterium

Projekt
zapewni
preferencyj
ne wsparcie
dla mikro i
małych
przedsiębio
rstw

Definicja

W ramach kryterium
zweryfikowane zostanie
czy Wnioskodawca zapewni, iż w projekcie
preferowane będą mikro
i małe przedsiębiorstwa.
Projektodawca zaproponuje narzędzia preferencji dla ww. przedsiębiorstw.

Sposób weryfikacji

Lp.

Nazwa
kryterium

Na podstawie wniosku o
dofinansowanie.

6

Lp.

Nazwa
kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

W projekcie zostanie
zapewnione preferencyjne dofinansowanie w
wysokości 70% dofinansowania usługi rozwojowej dla przedsiębiorstw
średnich, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji kiero-

Na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.

7

Poziom
dofinansow
ania
dla
średnich
przedsiębior
stw.

Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

79.

-

Na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.

Poziom
dofinansow
ania
dla
mikro
i
małych
przedsiębior
stw.

DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

KRYTERIA DOSTĘPU
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienio-

Sposób weryfikacji

W przypadku, gdy w
wyniku
przyznanego
dofinansowania, całkowita pomoc nie przekroczy
progu
dopuszczalnej
pomocy de minimis w
projekcie zostanie zapewnione preferencyjne
dofinansowanie w wysokości 80% dofinansowania usługi rozwojowej w
przypadku skorzystania
przez MMP z pomocy de
minimis.

Weryfikacja polega na
przypisaniu
wartości
logicznych „tak” „nie”.
Niespełnienie przedmiotowego kryterium skutkuje skierowaniem do
poprawy lub uzupełnienia.

Definicja

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.
Kryterium
bezwarunkowe:
projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. Spełnienie/warunkowe
spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Kryterium
zerojedynkoweweryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.

70

nej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

wania usługi wyłącznie
do pracownika powyżej
50 roku życia lub pracownika o niskich kwalifikacjach poziom ten
zostanie zwiększony o 10
punktów procentowych.

DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

80.

KRYTERIA DOSTĘPU
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

-

Lp.

Nazwa
kryterium

Kryterium
bezwarunkowe:
projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

Definicja pracowników
jak w ww. kryteriach.

Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium
zerojedynkoweweryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.

8

Maksymaln
a wartość
projektu.

Wartość projektu wynosi
maksymalnie 20 000 000
PLN.

Kryterium
bezwarunkowe:
projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

KRYTERIA DOSTĘPU
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81.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

-

Lp.

Nazwa
kryterium

Definicja

Na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie, w
tym wartości docelowej wskaźnika: „liczba osób pracujących
objętych wsparciem w programie (łącznie z pracującymi na
własny rachunek)”.

9

DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

Minimalna
liczba osób
pracujących
objętych
wsparciem
w ramach
projektu.

W ramach projektu minimalna liczba osób pracujących objęta wsparciem
wynosi 2 200.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15

Kryterium
zerojedynkoweweryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.
Kryterium
bezwarunkowe:
projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

KRYTERIA DOSTĘPU

82.

Sposób weryfikacji

-

Lp.

10

Nazwa
kryterium
Projekt jest
zgodny z
wymogami
określonymi
w
regulaminie
konkursu.

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt jest zgodny z
wymogami określonymi w
regulaminie konkursu, w
szczególności
ze
wskazanymi wytycznymi,
limitami kwotowymi oraz
standardami dotyczącymi

Na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium
zerojedynkoweweryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
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z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

realizacji projektów.

Kryterium warunkowe.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

83.

KRYTERIA DOSTĘPU
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

„nie”.

-

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie, w
tym harmonogramu realizacji
projektu.

11

Maksymalny
okres
wsparcia na
rzecz MMŚP
projektu

Kryterium
zerojedynkoweweryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
„nie”.
Realizacja wsparcia na
rzecz MMŚP zakończy
się do 31.12.2018 r.

Kryterium
bezwarunkowe:
projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych
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84.

KRYTERIA DOSTĘPU
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Lp.

-

DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników
KRYTERIA DOSTĘPU
85.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

W
projekcie
preferowane są usługi Na podstawie zapisów we
kończące się nabyciem wniosku o dofinansowanie, w
lub
potwierdzeniem tym harmonogramu realizacji
Poziom
kwalifikacji
poprzez projektu.
dofinansowa zastosowanie
zerojedynkowenie kosztów maksymlnego pułapu Kryterium
weryfikacja
polega
na przypisapojedynczej
dofinansownaia.
niu
wartości
logicznych
„tak”
usługi
Maksymalny
pułap
rozwowej
dofinansowania musi „nie”.
kończącej się być dodatkowo zgodny
12. nabyciem lub z
przepisami Kryterium
bezwarunkowe:
potwierdzeni dotyczącymi pomocy projekty niespełniające przedem
publicznej. Kwalifikacje miotowego kryterium są odrzukwalifikacji
należy
rozumieć cane.
stanowi
zgodnie z definicja
maksymalnie zwarta w załączniku nr Spełnienie/warunkowe speł80% kosztów 2
Wytycznych
w nienie wszystkich szczegótej usługi.
zakresie monitorowania łowych kryteriów dostępu
postępu
rzeczowego warunkuje dokonanie oceny
realizacji
programów spełnienia kryteriów merytooperacyjnych na lata rycznych
2014-2020.
KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ

-
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Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

86.

KRYTERIA DOSTĘPU
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników
KRYTERIA PREMIUJĄCE

-

Lp.

1.

Nazwa
kryterium

Minimalna
wartość
wskaźnika
„Liczba
mikroprzedsiębiorstw
oraz małych
i średnich
przedsiębiorstw
przechodzących
procesy
restrukturyzacyjne
objętych
wsparciem
w programie”

Definicja

Sposób weryfikacji

W projekcie wartość
wskaźnika „Liczba mikroprzedsiębiorstw
oraz
małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne objętych wsparciem w programie” wynosi minimum 100.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie, w
tym wartości docelowej wskaźnika „Liczba mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich
przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne objętych wsparciem w programie”.
Kryterium zerojedynkowe
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalnomerytorycznej otrzymują premię punktową tj. 10 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają
kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na
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ocenie merytorycznej.
87.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie zgodnie z Załącznikiem nr 8 do
Uchwały Nr 7/15 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na
lata 2014-2020 z dnia 28 sierpnia
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 8/15
z dnia 28 września 2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 10/15 z dnia 5 listopada
2015 r. oraz zmienionej Uchwałą nr
12/15 z dnia 3 grudnia 2015 r.

-

2.

DZIAŁANIE X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw
Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

88.

KRYTERIA PREMIUJĄCE
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej

Lp.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA
ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŹ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU.

Nazwa
kryterium
Adaptacja
rozwiązań

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań wypracowanych z udziałem
środków EFS w poprzednich perspektywach
finansowych i jest komplementarny z rozwiązaniami wypracowanymi w
obecnej perspektywie.

Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne
kryteria merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują
premię punktową tj. 5 punktów
za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają
kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych na
ocenie merytorycznej.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY
FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
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Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.
DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
89.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

Definicja

Sposób weryfikacji

Definicja

Sposób weryfikacji

DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘT-
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NOŚCI
Kryterium: Skierowanie projektu do
odpowiednich szkół lub placówek
systemu oświaty.

90.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do chwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

Projekt jest skierowany do szkół lub
placówek systemu oświaty, które
osiągają niższe od średnich wyniki
edukacyjne w skali województwa,
weryfikowane na podstawie wyników
egzaminów zewnętrznych.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie danych statystycznych
aktualnych na dzień ogłoszenia naboru
wniosków,
wskazanych
w sprawozdaniach
opracowanych
przez OKE, dotyczących wyników
sprawdzianu kończącego szkołę
podstawową, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego.
W przypadku egzaminu maturalnego
średnie wyniki edukacyjne dotyczą
przedmiotów, z których wszyscy
ubiegający się o świadectwo dojrzałości zdawali egzamin na poziomie
podstawowym, tj. język polski (pisemny i ustny), matematyka (pisemny),
język angielski (pisemny).
Definicja

W przypadku realizacji wsparcia w
obszarze korzystania z TIK, beneficjent
zapewnia w okresie do 6 miesięcy od
daty zakończenia realizacji projektu
osiągnięcie określonej funkcjonalności
zakupionej infrastruktury sieciowousługowej.
Zakres funkcjonalności infrastruktury
sieciowo-usługowej musi być zgodny ze
wszystkimi wymogami zawartymi w
Regulaminie konkursu.

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Kryterium bezwarunkowe

Sposób weryfikacji

Na podstawie deklaracji zawartej we o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie” lub „nie dotyczy”
Kryterium bezwarunkowe.

Projekt jest skierowany do szkół lub
placówek systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne w
skali województwa, weryfikowane na
podstawie wyników egzaminów zewnętrznych. Jako szkoły lub placówki
systemu oświaty, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne należy rozumieć te placówki, w których przynajmniej
z jednego z przedmiotów egzaminu
zewnętrznego wskazanych w Regulaminie konkursu szkoła osiągnęła wynik
poniżej średniej województwa.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie danych statystycznych aktualnych na dzień ogłoszenia naboru
wniosków,
wskazanych
w sprawozdaniach opracowanych przez
OKE, dotyczących wyników sprawdzianu kończącego szkołę podstawową,
egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego.

Definicja

W przypadku realizacji wsparcia w obszarze korzystania z TIK, beneficjent zapewnia
w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu osiągnięcie określonej funkcjonalności zakupionej infrastruktury sieciowo-usługowej.
Zakres funkcjonalności infrastruktury sieciowo-usługowej musi być zgodny ze
wszystkimi
określonymi na podstawie
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze
edukacji na lata 2014-2020 i wskazanymi w

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych

Sposób weryfikacji

Na podstawie
zapisów we
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie”,„nie dotyczy”
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych
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Regulaminie konkursu wymogami.

DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI

kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.

PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

91.

Kryterium: Określona funkcjonalność
infrastruktury sieciowo-usługowej.
Dotyczy wyłącznie 3. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na
lata 2014-2020.
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.
DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA

Definicja

Sposób weryfikacji

Definicja

Sposób weryfikacji

Realizacja
projektu
zostanie
każdorazowo poprzedzona diagnozą
na
podstawie
indywidualnego
zapotrzebowania szkół lub placówek
systemu oświaty w tym zakresie.
Diagnoza
powinna
być
przygotowana i przeprowadzona
przez szkołę, placówkę systemu
oświaty
lub
inny
podmiot
prowadzący
działalność
o
charakterze
edukacyjnym
lub
badawczym oraz zatwierdzona przez
organ prowadzący

Na podstawie deklaracji zawartej
we o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”
lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.

Realizacja projektu zostanie każdorazowo
poprzedzona diagnozą na podstawie indywidualnego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty. Diagnoza powinna być
przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność o charakterze
edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący

Na podstawie zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak”, „nie”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych
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OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

92.

Kryterium: Zgodność realizacji projektu z diagnozą
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

Zgodność
wydatków
z katalogiem
określonym
przez MEN.
Dotyczy wyłącznie 2. i 3. typu
projektu
określonego
w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020

Na podstawie budżetu projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu
wartości logicznych „tak”, „nie” lub „nie
dotyczy”.
Kryterium warunkowe:

Zgodność wydatków z katalogiem
określonym przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej.
Dotyczy wyłącznie 2. i 3. typu
projektu określonego w SZOOP
RPO WŁ na lata 2014-2020

Na podstawie deklaracji zawartej we
wniosku o dofinansowanie. Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”, „nie”, „nie dotyczy”.
Kryterium warunkowe.
Spełnienie/warunkowe spełnienie
wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia kryteriów merytorycznych

Definicja

Sposób weryfikacji

DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI

93.

PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia

Definicja

Sposób weryfikacji

80

28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.
DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE

Maksymalna wartość projektu w przypadku
wsparcia jednej szkoły nie przekracza
500 000,00 PLN.
W przypadku objęcia wsparciem więcej niż
jednej szkoły maksymalna wartość projektu
stanowi iloczyn liczby szkół i kwoty
500 000,00 PLN.
W przypadku objęcia wsparciem szkół
wchodzących w skład zespołu szkół, każdą
z nich należy traktować jako odrębna szkołę z uwagi na fakt, iż posiadają one różne
programy rozwojowe.

Na podstawie budżetu projektu.
Weryfikacja polega
na przypisaniu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Kryterium bezwarunkowe.

Maksymalna wartość projektu w
przypadku wsparcia jednej szkoły
lub placówki systemu oświaty nie
przekracza 500 000,00 PLN.
W przypadku objęcia wsparciem
więcej niż jednej szkoły lub placówki systemu oświaty maksymalna wartość projektu stanowi iloczyn
liczby szkół i kwoty 500 000,00
PLN.
W przypadku objęcia wsparciem
szkół wchodzących w skład zespołu szkół, każdą z nich należy traktować jako odrębna szkołę.

Na podstawie budżetu projektu.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie
wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie
oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

94.

Kryterium: Maksymalna wartość
projektu.
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

Sposób weryfikacji
Na podstawie budżetu projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” albo „nie”.
Kryterium warunkowe.

Sposób weryfikacji
Na podstawie budżetu projektu.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak”, „nie”.
Kryterium warunkowe.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.
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DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

95.

Kryterium: Właściwa wysokość
wkładu własnego.
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.
DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘT-

-

Lp.

7

Nazwa
kryterium

Dodatkowość
wsparcia

Definicja

Sposób weryfikacji

Przedsięwzięcia finansowane w ramach projektu
będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem
realizacji projektu przez
szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala
działań prowadzonych
przed
rozpoczęciem
realizacji projektu przez
szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady
środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do
skali działań (nakładów)
prowadzonych szkoły lub
placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy
poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu
(średniomiesięcznie).

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
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NOŚCI
96.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

-

Lp.

8

Nazwa
kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Maksymalny
okres
realizacji
projektu.

Maksymalny okres realizacji projektu nie przekracza 24miesięcy.

Na podstawie zapisów
we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega
na przypisaniu wartości
logicznych „tak”,„nie”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe
spełnienie wszystkich
szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

Nazwa
kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Realizacja
wskaźnika z
ram wykonania

Projekt
uwzględnia
wskaźnik produktu z ram
wykonania „liczba szkół i
placówek systemu oświaty wyposażonych w
ramach programu w
sprzęt TIK do prowadze-

Na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie”.
Kryterium bezwarunkowe.

DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
97.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września

-

Lp.

9
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2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

nia zajęć edukacyjnych”

DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.

PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
98.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.
DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁ-

-

Lp.

10.

Nazwa
kryterium
Maksymalna wartość
wsparcia
finansowego na zakup
pomocy
dydaktycznych i narzędzi
TIK.
Dotyczy
wyłącznie 3.
typu projektu określonego
w
SZOOP
RPO WŁ na
lata 2014-

Definicja

Sposób weryfikacji

Maksymalna
wartość
wsparcia finansowego na
zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi
TIK w szkole lub placówce systemu oświaty,
objętej wsparciem wynosi:
1. dla szkół lub placówek systemu oświaty do 300 uczniów
lub słuchaczy –
140 000 zł,
2. dla szkół lub placówek systemu oświaty od 301 uczniów
lub słuchaczy –
200 000 zł.

Na podstawie budżetu projektu.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie”, „nie dotyczy”.
Kryterium warunkowe.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu warunkuje
dokonanie oceny spełnienia
kryteriów merytorycznych.
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CENIE OGÓLNE

2020

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
99.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA
ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŹ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE

KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ

DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
100.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15

Sposób weryfikacji

Sposób weryfikacji i opis znaczenia
Na podstawie opisu grupy docelowej.
Kryterium zerojedynkowe.
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Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

Na podstawie opisu grupy docelowej.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej otrzymują
premię punktową tj. 5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują premię
punktową tj. 5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Sposób weryfikacji

Sposób weryfikacji i opis znaczenia

Na podstawie opisu zadań.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej otrzymują
premię punktową tj. 5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Na podstawie opisu zadań.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują premię
punktową tj. 5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.

DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
Kryterium: Skierowanie projektu do
szkół integracyjnych i specjalnych
oraz ich uczniów i nauczycieli.

101.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
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z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.
DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
Kryterium: Utworzenie pracowni
międzyszkolnych.
Dotyczy wyłącznie 2. i 3. typu projektu określonego w SZOOP RPO
WŁ na lata 2014 -2020.
102.

Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

Sposób weryfikacji

Sposób weryfikacji i opis znaczenia

Na podstawie opisu zadań.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej otrzymują
premię punktową tj. 5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Na podstawie opisu zadań.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują premię
punktową tj. 5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.
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DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

103.

Kryterium: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.
Dotyczy wyłącznie 4. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na
lata 2014-2020.
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

Sposób weryfikacji

Sposób weryfikacji i opis znaczenia

Na podstawie zapisów we wniosku.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej otrzymują
premię punktową tj. 30 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Na podstawie zapisów we wniosku.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują premię
punktową tj. 20 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.

DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
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PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

104.

Kryterium: Wsparcie szkół lub placówek zlokalizowanych na obszarach wiejskich.
Kryteria wyboru projektów dla Osi
Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały Nr 7/15
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020 z dnia
28 sierpnia 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 8/15 z dnia 28 września
2015 r., zmienionej Uchwałą nr 9/15
z dnia 16 października 2015 r.,
zmienionej Uchwałą nr 10/15 z dnia
5 listopada 2015 r. oraz zmienionej
Uchwałą nr 12/15 z dnia 3 grudnia
2015 r.

Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria merytoryczne
weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5
punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie
merytorycznej.

DZIAŁANIE XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ
EDUKACJI
PODDZIAŁANIE XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE
KRYTERIA SPECYFICZNE DLA
OSI PRIORYTETOWEJ XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
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105.

106.

Kryterium: Adaptacja rozwiązań.
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA
ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŹ OCENY MERYTORYCZNEJ - KRYTERIA DOSTĘPU

Działanie XI.3. Kształcenie zawodowe
Poddziałanie XI.3.1 Kształcenie zawodowe

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY
FORMALNO-MERYTORYCZNEJ

DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WY-
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107.

108.

BORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŹ
OCENY MERYTORYCZNEJ KRYTERIA DOSTĘPU
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium
Sposób weryfikacji
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 paździer-

Lp.

1

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

Zgodność wydatków z katalogiem określonym przez MEN.
Dotyczy wyłącznie 1., 2. i 3.
typu projektu określonego w
SZOOP RPO WŁ na lata 20142020.

Na podstawie budżetu projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” ,
„nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium warunkowe.

Lp.

Sposób weryfikacji

2

Na podstawie deklaracji zawartej we o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak”, „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.

Lp.

1

Nazwa kryterium

Sposób weryfikacji

Zgodność wydatków z katalogiem określonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Dotyczy wyłącznie 1., 2. i 3.
typu projektu określonego w
SZOOP RPO WŁ na lata 20142020.

Na podstawie deklaracji zawartej we
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” , „nie”, „nie dotyczy”.
Kryterium warunkowe.
Spełnienie/warunkowe spełnienie
wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Lp.

Sposób weryfikacji

2

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak”,„nie”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.
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nika 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

109.

DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium: Zgodność realizacji projektu z diagnozą
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

Lp.

3

Definicja

Sposób weryfikacji

100% uczniów i słuchaczy szkół
i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe objętych
wsparciem w ramach projektu,
weźmie udział w stażach lub
praktykach u pracodawców.

Na podstawie wartości wskaźników realizacji projektu.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.

Lp.

3

Definicja

Sposób weryfikacji

100% uczniów i słuchaczy
placówek i szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem młodocianych pracowników) objętych wsparciem w
ramach projektu, weźmie udział
w stażach lub praktykach u
pracodawców.

Na podstawie wartości wskaźników
realizacji projektu we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”, „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie
wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Definicja

Sposób weryfikacji

DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe

110.

Nazwa kryterium: Organizacja
staży lub praktyk.
Dotyczy wyłącznie 1. typu projektu określonego w SZOOP RPO WŁ
na lata 2014-2020.
Szczegółowe kryteria wyboru projek-

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji

Lp.
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tów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

111.

DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium: Odpowiedni
zakres staży i praktyk zawodowych.
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

Działania w zakresie realizacji
staży i praktyk zawodowych są
zgodne z zapisami Regulaminu
konkursu.

4

Na podstawie deklaracji zawartej
we wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” ,
„nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.

Lp.

Sposób weryfikacji

5

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
„tak” , „nie” lub „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe

Działania w zakresie realizacji
staży i praktyk zawodowych są
zgodne z określonymi na podstawie Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze
edukacji na lata 2014-2020 i
wskazanymi w Regulaminie
konkursu warunkami.

4

Na podstawie deklaracji zawartej we
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych „tak” , „nie”, „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie
wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Lp.

Sposób weryfikacji

5

Na podstawie deklaracji zawartej we wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” , „nie”, „nie dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych
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112.

113.

DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium: Zapewnienie
trwałości utworzonych CKZiU.
Dotyczy wyłącznie 3. typu projektu określonego w SZOOP RPO WŁ
na lata 2014-2020.
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium: Gotowość beneficjenta do realizacji staży lub
praktyk.
Dotyczy wyłącznie 1. typu projektu określonego w SZOOP RPO WŁ
na lata 2014-2020.
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgod-

Lp.
7

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

6

Gotowość
beneficjenta
do realizacji
staży
lub
praktyk.
Dotyczy wyłącznie 1. typu
projektu określonego
w
SZOOP RPO
WŁ na lata
2014-2020.

Beneficjent, który
nie jest organem
prowadzącym publicznych lub niepublicznych szkół lub
placówek systemu
oświaty prowadzących
kształcenie
zawodowe, przyjmuje na staż lub
praktykę
100%
uczniów objętych
wsparciem w ramach projektu

Na
podstawie
wartości wskaźników realizacji projektu.
Weryfikacja polega
na
przypisaniu
wartości logicznych
„tak”, „nie” lub „nie
dotyczy”.
Kryterium bezwarunkowe.

Definicja

Sposób weryfikacji

W przypadku realizacji 1. lub

Na podstawie budżetu projektu.

-

Lp.

Definicja

Sposób weryfikacji
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nie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

114.

DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium: Właściwa wysokość wkładu własnego.
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie

4. typu projektu wkład własny
stanowi minimum 8,5% wydatków
kwalifikowalnych
projektu.
W przypadku realizacji 2. lub
3. typu projektu wkład własny
stanowi minimum 11% wydatków
kwalifikowalnych
projektu.

Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Kryterium warunkowe.

Wkład własny stanowi minimum 10% wydatków kwalifikowalnych projektu
6

-

Lp.

7

Na podstawie budżetu projektu.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja
polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”, „nie”.
Kryterium warunkowe.
Spełnienie/warunkowe spełnienie
wszystkich szczegółowych kryteriów
dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

Nazwa kryterium

Definicja

Dodatkowość
wsparcia

Przedsięwzięcia finansowane w
ramach projektu będą stanowiły
uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub
placówki systemu oświaty.
Skala działań prowadzonych
przed rozpoczęciem realizacji
projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady
środków na ich realizację) nie
ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów)
prowadzonych szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie realizacji

Sposób weryfikacji
Na podstawie deklaracji zawartej we
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości
logicznych
„tak”,
„nie”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnie-
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zawodowe
Nazwa kryterium:
Dodatkowość wsparcia

115.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium:
Maksymalny okres realizacji pro-

projektu (średniomiesięcznie).
W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację
kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z
pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie kierowane jest
do tych szkół lub placówek
systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe, w których kształcenie zawodowe
praktyczne nie jest realizowane
u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak
możliwości
sfinansowania
kosztów takiego kształcenia.
-

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

8

Maksymalny
okres realizacji projektu

Maksymalny okres realizacji
projektu nie przekracza 24
miesięcy.

nie/warunkowe
spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu
warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych.

Sposób weryfikacji
Na podstawie zapisów we wniosku o
dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu
wartości
logicznych
„tak”,
„nie”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane.
Spełnienie/warunkowe
spełnienie wszystkich szczegółowych
kryteriów dostępu
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jektu.

116.

117.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium: Maksymalna
wartość projektu
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr

warunkuje dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych
-

Lp.

9

-

Lp.

Nazwa
kryterium

Maksymalna
wartość
projektu

Nazwa
kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

Maksymalna
wartość projektu
nie
przekracza
2 000 000,00 PLN

Na podstawie budżetu we
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”,
„nie”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych.

Definicja

Sposób weryfikacji
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10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium:
Współpraca
szkół lub placówek systemu
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem
społeczno-gospodarczym.

118.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr

-

10.

Współpraca
szkół
lub
placówek
systemu
oświaty
prowadzących kształcenie
zawodowe z
ich otoczeniem społecznogospodarczym.

Projekt zakłada
współpracę szkół
lub
placówek
systemu oświaty
prowadzących
kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społecznogospodarczym.
Zakres wsparcia
udzielanego
w
ramach RPO jest
zgodny z określonymi na podstawie Wytycznych w
zakresie realizacji
przedsięwzięć z
udziałem środków
EFS w obszarze
edukacji na lata
2014-2020
i
wskazanymi
w
Regulaminie
konkursu warunkami.

Na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”,
albo „nie”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.
Spełnienie/warunkowe spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje dokonanie oceny
spełnienia kryteriów merytorycznych

Lp.

Nazwa
kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

W
przypadku
wyposażenia
pracowni
lub
warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa zawodowego
w
nowoczesny
sprzęt i materiały
dydaktyczne

Na podstawie zapisów we
wniosku o dofinansowanie.
Kryterium zerojedynkowe Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych „tak”,
albo „nie”.
Kryterium bezwarunkowe.
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.

11.

Kompleksowość
wsparcia.
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10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium: Kompleksowość wsparcia.

119.

120.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Eduka-

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA
ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŹ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA PREMIUJĄCE

Lp.

Sposób weryfikacji

zapewniające
Spełnienie/warunkowe spełwysoką
jakość nienie wszystkich szczegółokształcenia
i wych kryteriów dostępu waumożliwiające
runkuje dokonanie oceny
realizację
pod- spełnienia kryteriów merytostawy programo- rycznych
wej kształcenia w
zawodach, projekt zakłada przeszkolenie nauczycieli kształcenia
zawodowego lub
instruktorów
praktycznej nauki
zawodu w zakresie jego obsługi.
KRYTERIA PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNOMERYTORYCZNEJ

Lp.

Sposób weryfikacji
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cja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

121.

DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium:
Zapewnienie
współpracy
z pracodawcami lub przedsiębiorstwami.
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

1

Na podstawie opisu zadań.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 20 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą
punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Lp.

Sposób weryfikacji

2

Projekt zakłada wniesienie wkładu własnego przez pracodawców w formie pieniężnej w kosztach związanych z organizacją i
prowadzeniem staży lub praktyk zawodowych, wynoszącego
minimum 5% wartości tych kosztów.

1

Na podstawie opisu zadań.
Kryterium zerojedynkowe.
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 20 punktów za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

Lp.

Sposób weryfikacji

2

Na podstawie budżetu projektu.
Kryterium zerojedynkowe
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu i ogólne kryteria
merytoryczne weryfikowane na ocenie formalno-merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za spełnienie kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów
przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.
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122.

123.

DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium: Wniesienie
wkładu własnego przez pracodawców.
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.
DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium: Wdrożenie
modułowych programów kształcenia zawodowego.
Dotyczy wyłącznie 1. i 2. typu
projektu określonych w SZOOP
RPO WŁ na lata 2014-2020.
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego

Lp.

3

Lp.
5

Nazwa kryterium

Wdrożenie
modułowych
programów
kształcenia
zawodowego.
Dotyczy wyłącznie 1. i 2.
typu projektu
określonych w
SZOOP RPO
WŁ na lata
2014-2020.

Definicja
W przypadku
odbywania
stażu w dużym

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt zakłada wdrażanie
w szkołach,
modułowych
programów
kształcenia
zawodowego.

Na podstawie opisu
zadań.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie
ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej
otrzymują premię punktową tj. 10 punktów za
spełnienie
kryterium
premiującego.
Projekty, które nie
spełniają
kryterium
premiującego nie tracą
punktów przyznanych
za spełnienie ogólnych
kryteriów punktowych
weryfikowanych
na
ocenie merytorycznej.

-

Sposób weryfikacji

Lp.

Na podstawie opisu zadań.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za
spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfi-

4

Definicja
W przypadku
odbywania
stażu w dużym

Sposób weryfikacji
Na podstawie opisu zadań.
Kryterium zerojedynkowe
Projekty, które spełniły wszystkie kryteria dostępu
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Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

przedsiębiorstwie, minimum
5% stażystów
uzyska ofertę
zatrudnienia po
odbyciu stażu.

kowanych na ocenie merytorycznej otrzymują
premię punktową tj. 10 punktów za spełnienie
kryterium premiującego.
Projekty, które nie spełniają kryterium premiującego nie tracą punktów przyznanych za spełnienie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na ocenie merytorycznej.

DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium: Zaoferowanie
zatrudnienia.
Dotyczy wyłącznie 1. i 2. typu
projektu określonych w SZOOP
RPO WŁ na lata 2014-2020.

124.

Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały

-

Lp.
5.

przedsiębiori ogólne kryteria merytoryczne weryfikowane na
stwie, minimum ocenie formalno-merytorycznej otrzymują premię
5% stażystów punktową tj. 10 punktów za spełnienie kryterium
uzyska ofertę premiującego.
zatrudnienia po Projekty, które nie spełniają kryterium premiująodbyciu stażu.
cego nie tracą punktów przyznanych za spełnieOferta to do- nie ogólnych kryteriów punktowych weryfikowabrowolna lecz nych na ocenie merytorycznej.
warunkowa
propozycja,
przedstawiona
uczestnikowi do
akceptacji przez
oferenta
(np.
pracodawcę)
przez
okres
wskazany wyraźnie
przez
oferenta
jako
gotowość
do
zawarcia umowy z uczestnikiem na warunkach szczególnych, zrozumiałych dla uczestnika. Porozumienie
jest
wiążące dla obu
stron,
jeżeli
uczestnik zaakceptuje przedstawione warunki.
Nazwa kryteDefinicja
Sposób weryfikacji
rium
Utworzenie
Projekt
zakłada Na podstawie zapisów we
nowych lub utworzenie nowych wniosku.

102

Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

125.

DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium:
Utworzenie
nowych lub doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych.
Dotyczy wyłącznie 1 i 3 typu projektu określonego w SZOOP RPO
WŁ na lata 2014 -2020.
Szczegółowe kryteria wyboru projektów dla Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności zgodnie z Załącznikiem nr 9 do Uchwały
Nr 7/15 Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Łódzkiego na lata
2014-2020 z dnia 28 sierpnia 2015
r., zmienionej Uchwałą nr 8/15 z
dnia 28 września 2015 r., zmienionej
Uchwałą nr 9/15 z dnia 16 października 2015 r., zmienionej Uchwałą nr
10/15 z dnia 5 listopada 2015 r. oraz
zmienionej Uchwałą nr 12/15 z dnia
3 grudnia 2015 r.

doposażenie
istniejących
pracowni
międzyszkolnych. Dotyczy
wyłącznie 1 i
3 typu projektu określonego w SZOOP
RPO WŁ na
lata 2014 2020.

Lp.

6.

Nazwa kryterium

Organizacja
staży
lub
praktyk
w
sektorach RIS

lub doposażenie
istniejących pracowni międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole
lub
placówce
systemu oświaty,
podlegającej pod
konkretny organ
prowadzący.

Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają
kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów
punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.

Definicja

Sposób weryfikacji

Projekt
zakłada
działania w zakresie realizacji staży i
praktyk zawodowych w sektorach
zgodnych z Regionalną
Strategią
Innowacji
Województwa Łódzkiego (RIS)

Na podstawie zapisów we
wniosku.
Projekty, które otrzymały minimalną ocenę za spełnienie
ogólnych kryteriów punktowych weryfikowanych na
ocenie merytorycznej otrzymują premię punktową tj. 5 punktów za spełnienie kryterium
premiującego.
Projekty, które nie spełniają
kryterium premiującego nie
tracą punktów przyznanych za
spełnienie ogólnych kryteriów
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DZIAŁANIE XI.3 Kształcenie zawodowe
PODDZIAŁANIE XI.3.1 Kształcenie
zawodowe
Nazwa kryterium:
Organizacja
staży lub praktyk w sektorach RIS

punktowych weryfikowanych
na ocenie merytorycznej.
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