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 DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO Działanie X.1 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, którego 

ogłaszany będzie 

konkurs 

Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę 

nad dziećmi w wieku do lat 3 

2. Priorytet inwestycyjny 8iv 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

 x - - - 

4. Planowana alokacja w 

(PLN) 

13 312 443,53 - - - 

6. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3 poprzez:  

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: 

a) żłobków 

b) klubów dziecięcych 

c) opiekuna dziennego 

       i pozainstytucjonalnej: 

d) niani. 

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie: 

a) doradztwa zawodowego 

b) doradztwa indywidualnego 

c) pośrednictwa pracy 

d) szkoleń.  

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci 

utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego 

instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb 

osób pozostających bez zatrudnienia. 



II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

 

 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 

3 objętych wsparciem w programie 

 

484 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 
484 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 

programu 

 

100% 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 
100% 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa Kryterium: Trwałość miejsc w formie instytucjonalnej 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca zapewnia trwałość utworzonych i dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3, w żłobkach, klubach dziecięcych i przez 

dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia 

realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu. 

Trwałość jest rozumiana jako gotowość podmiotu do świadczenia usług 

w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.   

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów  we wniosku 

o dofinansowanie. Wnioskodawca musi zawrzeć informacje dotyczące 

sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacji, z jakiego źródła, innego niż 

środki europejskie, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 2 

lat od daty zakończenia realizacji projektu, a także informacji 



o planowanych działaniach zmierzających do utrzymania 

funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu finansowania EFS. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. Projekty niespełniające przedmiotowego 

kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Maksymalny okres realizacji projektu 

Uzasadnienie: 

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.  

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Uzasadnienie inwestycji w infrastrukturę  w ramach cross-financingu 

Uzasadnienie: 

W przypadku zaplanowania w  projekcie  w ramach cross-financingu 

inwestycji w infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3 należy w treści 

wniosku o dofinansowanie przedstawić niżej wymienione wszystkie 

cztery kategorie informacji, wskazujące iż : 

a) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury nie jest możliwe w inny 

sposób oraz; 

b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą 

potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym 

(w perspektywie kolejnych 3 lat) oraz; 

c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z zasadą projektowania 

uniwersalnego, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju 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 oraz;  

d) ewentualna adaptacja infrastruktury opiekuńczej dla dzieci do lat 3 

prowadzi do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną 

instytucję publiczną lub niepubliczną. 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu.,  

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 



Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej 

Uzasadnienie: 

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej przewidziany w ramach 

projektu obejmującego aktywizację zawodową wynosi : 

- dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym: 

• imigrantów,  

• reemigrantów,  

• osób w wieku 50 lat i więcej,  

• kobiet,  

• osób z niepełnosprawnościami,  

• osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do 

poziomu ISCED 3 - 42%; 

- dla pozostałych osób nienależących do ww. grup -  52%.  

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wyłącznie wśród tych 

uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z 

wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub w okresie 3 miesięcy od 

zakończenia udziału w projekcie podjęły naukę w formach szkolnych lub 

otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej z EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez 

beneficjenta, jak i w innych projektach EFS). 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej 

w projekcie znajduje się w Podrozdziale 3.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 

2018 r. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy” 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Standardy i warunki opieki nad dziećmi 

Uzasadnienie: 

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; 

 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 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; 

 oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szko3eń dla 

opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz 

dziennego opiekuna . 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia w części 

„Oświadczenia” / zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Maksymalna liczba złożonych wniosków 

Uzasadnienie: 

Podmiot (wnioskodawca / partner) występuje maksymalnie 1 raz w 

ramach danego konkursu. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się do występowania 

danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy bądź partnera. Oznacza 

to, że możliwe jest złożenie w konkursie przez jeden podmiot 

maksymalnie jednego wniosku, bez względu na to, czy dany podmiot 

występuje w charakterze wnioskodawcy czy jako partner. 

W przypadku wpływu do IOK  więcej niż jednego wniosku, w których 

występuje beneficjent lub partner Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski.  

W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie 

projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek w ramach trwającego 

naboru dla danego konkursu. 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie rejestru złożonych 

wniosków o dofinansowanie w konkursie. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Warunki i procedury udzielania wsparcia w formie aktywizacji zawodowej 

Uzasadnienie: 

Projekty zakładające aktywizację zawodową realizowane są zgodnie z 

Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r.. 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. 



Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Tworzenie nowych miejsc opieki jedynie w formie instytucjonalnej 

Uzasadnienie: 

W ramach konkursu obligatoryjnym instrumentem wsparcia jest 

tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nowe 

miejsca opieki mogą być tworzone jedynie w nw. formie, tj. : 

- żłobka 

- klubu dziecięcego 

- dziennego opiekuna. 

Tworzone miejsca opieki muszą prowadzić do zwiększenia liczby miejsc 

opieki prowadzonych przez daną instytucję. 

Sposób weryfikacji: 

W ramach konkursu nie są kwalifikowalne nowe miejsca opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej, czyli niani. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie” 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

2. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Nazwa Kryterium: 
Projekt jest realizowany na obszarze o niskim wskaźniku dzieci do lat 3 

objętych opieką żłobkową 

Uzasadnienie: 

Projekt jest realizowany wyłącznie w 

gminach z terenu województwa 

łódzkiego, w których opieką 

instytucjonalną (w ramach żłobków, 

klubów dziecięcych lub usług 

opiekuna dziennego) objętych jest 

mniej niż 4% dzieci w wieku do lat 3 

zamieszkałych w danej gminie.  

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. 
Projekty, które spełniły wszystkie 
kryteria dostępu i ogólne kryteria 
merytoryczne, weryfikowane na ocenie 

Waga punktowa: 5 



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. 

Nazwa Kryterium: 

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków , 

klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu zakłada się 

utworzenie przez jednostki 

samorządu terytorialnego nowych 

miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 w formie żłobków, klubów 

dziecięcych lub dziennego opiekuna. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu.  
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. 

Waga punktowa: 20 

Nazwa Kryterium: 
Realizacji usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty 

ekonomii społecznej 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu zakłada się 

realizację usług w zakresie opieki nad 

dziećmi do lat 3 przez podmioty 

ekonomii społecznej. „Podmiot 

ekonomii społecznej” należy rozumieć 

zgodnie z definicją zawartą w 

Wytycznych w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie.  
Kryterium zerojedynkowe. 

Waga punktowa: 10 



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. 

Nazwa Kryterium: 
Komplementarność projektu ze wsparciem udzielanym z EFRR w 

ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 

Uzasadnienie:. 

W ramach projektu zakłada się 

komplementarność wsparcia w 

zakresie tworzenia nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 ze 

wsparciem udzielanym z EFRR w 

ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie 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. 

Waga punktowa: 5 

Nazwa Kryterium: Komplementarność projektu z resortowym Programem „MALUCH+” 

Uzasadnienie:. 

W ramach projektu zakłada się 

komplementarność wsparcia w 

zakresie tworzenia nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 z 

resortowym Programem „MALUCH+”. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu.  
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 

Waga punktowa: 10 



kryteriów punktowych weryfikowanych 

na ocenie merytorycznej. 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO Działanie X.1 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, którego 

ogłaszany będzie 

konkurs 

Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę 

nad dziećmi w wieku do lat 3 

2. Priorytet inwestycyjny 8iv 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

 - x - - 

4. Planowana alokacja w 

(PLN) 

- 13 512 536,40 - - 

6. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3 poprzez:  

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: 

a) żłobków 

b) klubów dziecięcych 

c) opiekuna dziennego 

       i pozainstytucjonalnej: 

d) niani. 

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie: 

a) doradztwa zawodowego 

b) doradztwa indywidualnego 

c) pośrednictwa pracy 

d) szkoleń.  

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci 

utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego 

instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb 

osób pozostających bez zatrudnienia. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

 



 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 

3 objętych wsparciem w programie 

 

428 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 
428 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 

programu 

 

100% 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 
100% 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa Kryterium: Trwałość miejsc w formie instytucjonalnej 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca zapewnia trwałość utworzonych i dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3, w żłobkach, klubach dziecięcych i przez 

dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia 

realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu. 

Trwałość jest rozumiana jako gotowość podmiotu do świadczenia usług 

w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.   

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów  we wniosku 

o dofinansowanie. Wnioskodawca musi zawrzeć informacje dotyczące 

sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacji, z jakiego źródła, innego niż 

środki europejskie, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 2 

lat od daty zakończenia realizacji projektu, a także informacji 

o planowanych działaniach zmierzających do utrzymania 

funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu finansowania EFS. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. Projekty niespełniające przedmiotowego 

kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 



 

Nazwa Kryterium: Maksymalny okres realizacji projektu 

Uzasadnienie: 

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.  

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Uzasadnienie inwestycji w infrastrukturę w ramach cross-financingu 

Uzasadnienie: 

W przypadku zaplanowania w  projekcie  w ramach cross-financingu 

inwestycji w infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3 należy w treści 

wniosku o dofinansowanie przedstawić niżej wymienione wszystkie 

cztery kategorie informacji, wskazujące iż : 

a) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury nie jest możliwe w inny 

sposób oraz; 

b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą 

potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym 

(w perspektywie kolejnych 3 lat) oraz; 

c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z zasadą projektowania 

uniwersalnego, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju 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 oraz;  

d) ewentualna adaptacja infrastruktury opiekuńczej dla dzieci do lat 3 

prowadzi do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną 

instytucję publiczną lub niepubliczną. 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej 



Uzasadnienie: 

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej przewidziany w ramach 

projektu obejmującego aktywizację zawodową wynosi : 

- dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym: 

• imigrantów,  

• reemigrantów,  

• osób w wieku 50 lat i więcej,  

• kobiet,  

• osób z niepełnosprawnościami,  

• osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do 

poziomu ISCED 3 - 42%; 

- dla pozostałych osób nienależących do ww. grup -  52%.  

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wyłącznie wśród tych 

uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z 

wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub w okresie 3 miesięcy od 

zakończenia udziału w projekcie podjęły naukę w formach szkolnych lub 

otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej z EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez 

beneficjenta, jak i w innych projektach EFS). 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej 

w projekcie znajduje się w Podrozdziale 3.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 

2018 r. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Standardy i warunki opieki nad dziećmi 

Uzasadnienie: 

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; 

 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 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; 

 oraz rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 

25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szko3eń dla 

opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz 

dziennego opiekuna . 



Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia w części 

„Oświadczenia” / zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Maksymalna liczba złożonych wniosków 

Uzasadnienie: 

Podmiot (wnioskodawca / partner) występuje maksymalnie 1 raz w 

ramach danego konkursu. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się do występowania 

danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy bądź partnera. Oznacza 

to, że możliwe jest złożenie w konkursie przez jeden podmiot 

maksymalnie jednego wniosku, bez względu na to, czy dany podmiot 

występuje w charakterze wnioskodawcy czy jako partner. 

W przypadku wpływu do IOK  więcej niż jednego wniosku, w których 

występuje beneficjent lub partner Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski.  

W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie 

projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek w ramach trwającego 

naboru dla danego konkursu. 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie rejestru złożonych 

wniosków o dofinansowanie w konkursie. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Warunki i procedury udzielania wsparcia w formie aktywizacji zawodowej 

Uzasadnienie: 

Projekty zakładające aktywizację zawodową realizowane są zgodnie z 

Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r. 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu 

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 



Nazwa Kryterium: Tworzenie nowych miejsc opieki jedynie w formie instytucjonalnej 

Uzasadnienie: 

W ramach konkursu obligatoryjnym instrumentem wsparcia jest 

tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nowe 

miejsca opieki mogą być tworzone jedynie w nw. formie, tj. : 

- żłobka 

- klubu dziecięcego 

- dziennego opiekuna. 

Tworzone miejsca opieki muszą prowadzić do zwiększenia liczby miejsc 

opieki prowadzonych przez daną instytucję. 

W ramach konkursu nie są kwalifikowalne nowe miejsca opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej, czyli niani. 

Sposób weryfikacji: 

W ramach konkursu nie są kwalifikowalne nowe miejsca opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 w formie pozainstytucjonalnej, czyli niani. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

 

2. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Nazwa Kryterium: 
Projekt jest realizowany na obszarze o niskim wskaźniku dzieci do lat 3 

objętych opieką żłobkową 

Uzasadnienie: 

Projekt jest realizowany wyłącznie w 

gminach z terenu województwa 

łódzkiego, w których opieką 

instytucjonalną (w ramach żłobków, 

klubów dziecięcych lub usług 

opiekuna dziennego) objętych jest 

mniej niż 4% dzieci w wieku do lat 3 

zamieszkałych w danej gminie.  

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. 
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. 

Waga punktowa: 5 



Projekty, które nie spełniają kryterium 

premiującego nie tracą punktów 

przyznanych za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie 

merytorycznej. 

Nazwa Kryterium: 

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków , 

klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu zakłada się 

utworzenie przez jednostki 

samorządu terytorialnego nowych 

miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 w formie żłobków, klubów 

dziecięcych lub dziennego opiekuna. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu.  
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. 

Waga punktowa: 20 

Nazwa Kryterium: 
Realizacji usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty 

ekonomii społecznej 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu zakłada się 

realizację usług w zakresie opieki nad 

dziećmi do lat 3 przez podmioty 

ekonomii społecznej. „Podmiot 

ekonomii społecznej” należy rozumieć 

zgodnie z definicją zawartą w 

Wytycznych w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie.  
Kryterium zerojedynkowe. 
Projekty, które spełniły wszystkie 
kryteria dostępu i ogólne kryteria 

Waga punktowa: 10 



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. 

Nazwa Kryterium: 
Komplementarność projektu ze wsparciem udzielanym z EFRR w 

ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 

Uzasadnienie:. 

W ramach projektu zakłada się 

komplementarność wsparcia w 

zakresie tworzenia nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 ze 

wsparciem udzielanym z EFRR w 

ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie 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. 

Waga punktowa: 5 

Nazwa Kryterium: Komplementarność projektu z resortowym Programem „MALUCH+” 

Uzasadnienie:. 

W ramach projektu zakłada się 

komplementarność wsparcia w 

zakresie tworzenia nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 z 

resortowym Programem „MALUCH+”. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu.  
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 

Waga punktowa: 10 



kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie 

merytorycznej. 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO Działanie X.1 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, którego 

ogłaszany będzie 

konkurs 

Wzrost poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę 

nad dziećmi w wieku do lat 3 

2. Priorytet inwestycyjny 8iv 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

 - - x - 

4. Planowana alokacja w 

(PLN) 

- - 9 181 792,94 - 

6. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Wsparcie działań ułatwiających powrót na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi w 

wieku do lat 3 poprzez:  

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w formie instytucjonalnej: 

a) żłobków 

b) klubów dziecięcych 

c) opiekuna dziennego 

       i pozainstytucjonalnej: 

d) niani. 

2. aktywizację zawodową osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 m.in. w formie: 

a) doradztwa zawodowego 

b) doradztwa indywidualnego 

c) pośrednictwa pracy 

d) szkoleń.  

W ramach jednego projektu zakłada się obligatoryjne wykorzystanie pierwszego instrumentu w postaci 

utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz fakultatywne wykorzystanie drugiego 

instrumentu w postaci aktywizacji zawodowej w przypadku, gdy wynika to ze zdiagnozowanych potrzeb 

osób pozostających bez zatrudnienia. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 



 

 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 

3 objętych wsparciem w programie 

 

285 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3 
285 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 

programu 

 

100 % 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 
100 % 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa Kryterium: Trwałość miejsc w formie instytucjonalnej 

Uzasadnienie: 

Wnioskodawca zapewnia trwałość utworzonych i dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki 

nad dziećmi w wieku do lat 3, w żłobkach, klubach dziecięcych i przez 

dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia 

realizacji projektu określonej w umowie o dofinansowanie projektu. 

Trwałość jest rozumiana jako gotowość podmiotu do świadczenia usług 

w ramach utworzonych w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.   

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 

dofinansowanie projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 

wnioskodawca zobowiązuje się do zapewnienia trwałość utworzonych i 

dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach 

projektu miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w żłobkach, klubach 

dziecięcych i przez dziennego opiekuna, przez okres co najmniej 2 lat od 

daty zakończenia realizacji projektu określonej w umowie o 

dofinansowanie projektu, a w okresie rozliczenia projektu i  zachowania 

trwałości kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów umowy 

o dofinansowanie, dotyczących zachowania trwałości rezultatów projektu 

W treści wniosku należy zawrzeć informacje dotyczące sposobu 

utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 po ustaniu 

finansowania z EFS, tj. informacji, z jakiego źródła, innego niż środki 



europejskie, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 2 lat od 

daty zakończenia realizacji projektu, a także informacji o planowanych 

działaniach zmierzających do utrzymania funkcjonowania tych miejsc 

opieki po ustaniu finansowania EFS. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. Projekty niespełniające przedmiotowego 

kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Maksymalny okres finansowania działań realizowanych w projekcie 

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada okres finansowania bieżącej działalności 

nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków 

lub klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna nie dłuższy niż 24 

miesiące.  

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Uzasadnienie inwestycji w infrastrukturę  w ramach cross-financingu 

Uzasadnienie: 

W przypadku zaplanowania w  projekcie  w ramach cross-financingu 

inwestycji w infrastrukturę opiekuńczą dla dzieci do lat 3 należy w treści 

wniosku o dofinansowanie przedstawić niżej wymienione wszystkie 

cztery kategorie informacji, wskazujące iż : 

a) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury nie jest możliwe w inny 

sposób oraz; 

b) potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą 

potrzeb i trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym 

(w perspektywie kolejnych 3 lat) oraz; 

c) infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z zasadą projektowania 

uniwersalnego, o której mowa w Wytycznych Ministra Infrastruktury 

i Rozwoju 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 oraz;  

d) ewentualna adaptacja infrastruktury opiekuńczej dla dzieci do lat 3 

prowadzi do zwiększenia liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną 

instytucję publiczną lub niepubliczną. 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak”, „nie” lub „nie dotyczy”. 



Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Projekt zakłada minimalne poziomy efektywności zatrudnieniowej 

Uzasadnienie: 

Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej przewidziany w ramach 

projektu obejmującego aktywizację zawodową wynosi : 

- dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym: 

• imigrantów,  

• reemigrantów,  

• osób w wieku 50 lat i więcej,  

• kobiet,  

• osób z niepełnosprawnościami,  

• osób długotrwale bezrobotnych, osób z niskimi kwalifikacjami do 

poziomu ISCED 3 - 42%; 

- dla pozostałych osób nienależących do ww. grup -  52%.  

Efektywność zatrudnieniowa jest mierzona wyłącznie wśród tych 

uczestników projektu, którzy w momencie rozpoczęcia udziału w 

projekcie byli osobami bezrobotnymi lub osobami biernymi zawodowo, z 

wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub w okresie 3 miesięcy od 

zakończenia udziału w projekcie podjęły naukę w formach szkolnych lub 

otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie działalności 

gospodarczej z EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez 

beneficjenta, jak i w innych projektach EFS). 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności zatrudnieniowej 

w projekcie znajduje się w Podrozdziale 3.2 pkt. 3 Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 

2018 r. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy” 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Standardy i warunki opieki nad dziećmi 

Uzasadnienie: 

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; 

 rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 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; 

 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 . 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia w części 

„Oświadczenia” / zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Maksymalna liczba złożonych wniosków 

Uzasadnienie: 

Podmiot (wnioskodawca / partner) występuje maksymalnie 1 raz w 

ramach danego konkursu. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się do występowania 

danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy bądź partnera. Oznacza 

to, że możliwe jest złożenie w konkursie przez jeden podmiot 

maksymalnie jednego wniosku, bez względu na to, czy dany podmiot 

występuje w charakterze wnioskodawcy czy jako partner. 

W przypadku wpływu do IOK  więcej niż jednego wniosku, w których 

występuje beneficjent lub partner Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski.  

W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie 

projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek w ramach trwającego 

naboru dla danego konkursu. 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie rejestru złożonych 

wniosków o dofinansowanie w konkursie. 

Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” albo „nie”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Warunki i procedury udzielania wsparcia w formie aktywizacji zawodowej 

Uzasadnienie: 

Projekty zakładające aktywizację zawodową realizowane są zgodnie z 

Wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r. 

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu. 



Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie”, „nie dotyczy”. 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Tworzenie nowych miejsc opieki jedynie w formie instytucjonalnej  

Uzasadnienie: 

W ramach konkursu obligatoryjnym instrumentem wsparcia jest 

tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Nowe 

miejsca opieki mogą być tworzone jedynie w nw. formie, tj.: 

- żłobka 

- klubu dziecięcego 

- dziennego opiekuna. 

Tworzone miejsca opieki muszą prowadzić do zwiększenia liczby miejsc 

opieki prowadzonych przez daną instytucję. 

W ramach konkursu nie są kwalifikowalne koszty opieki 

pozainstytucjonalnej w postaci wynagrodzenia niani.  

Sposób weryfikacji: 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu.  

Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 

logicznych „tak” „nie”.  

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

2. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Nazwa Kryterium: 
Projekt jest realizowany na obszarze o niskim wskaźniku dzieci do lat 3 

objętych opieką żłobkową 

Uzasadnienie: 

Projekt jest realizowany wyłącznie w 

gminach z terenu województwa 

łódzkiego, w których opieką 

instytucjonalną (w ramach żłobków, 

klubów dziecięcych lub usług 

opiekuna dziennego) objętych jest 

mniej niż 4% dzieci w wieku do lat 3 

zamieszkałych w danej gminie.  

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. 
Projekty, które spełniły wszystkie 
kryteria dostępu i ogólne kryteria 
merytoryczne, weryfikowane na ocenie 
formalno-merytorycznej otrzymują 

Waga punktowa: 5 



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. 

Nazwa Kryterium: 

Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków , 

klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna przez jednostki samorządu 

terytorialnego. 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu zakłada się 

utworzenie przez jednostki 

samorządu terytorialnego nowych  

miejsc opieki nad dziećmi w  wieku do 

lat 3  w formie żłobków,  klubów 

dziecięcych lub dziennego opiekuna. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu.  
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. 

Waga punktowa: 20 

Nazwa Kryterium: 
Realizacji usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 przez podmioty 

ekonomii społecznej 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu zakłada się 

realizację usług w zakresie opieki nad 

dziećmi do lat 3 przez podmioty 

ekonomii społecznej. „Podmiot 

ekonomii społecznej” należy rozumieć 

zgodnie z definicją zawartą w 

Wytycznych w zakresie zasad 

realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków 

Europejskiego Funduszu 

Społecznego i Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego na 

lata 2014-2020. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie.  
Kryterium zerojedynkowe. 

Waga punktowa: 10 



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. 

Nazwa Kryterium: 
Komplementarność projektu ze wsparciem udzielanym z EFRR w 

ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ 

Uzasadnienie:. 

W ramach projektu zakłada się 

komplementarność wsparcia w 

zakresie tworzenia nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 ze 

wsparciem udzielanym z EFRR w 

ramach osi priorytetowej VII RPO WŁ. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie 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. 

Waga punktowa: 5 

Nazwa Kryterium: Komplementarność projektu z resortowym Programem „MALUCH+” 

Uzasadnienie:. 

W ramach projektu zakłada się 

komplementarność wsparcia w 

zakresie tworzenia nowych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 z 

resortowym Programem „MALUCH+”. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu.  
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. 

Waga punktowa: 10 



Projekty, które nie spełniają kryterium 

premiującego nie tracą punktów 

przyznanych za spełnienie ogólnych 

kryteriów punktowych 

weryfikowanych na ocenie 

merytorycznej. 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO X.2.1 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, którego 

ogłaszany będzie 

konkurs 

Podniesienie kompetencji i kwalifikacji przedsiębiorców sektora MŚP i ich pracowników, w tym MŚP 

przechodzących procesy adaptacyjne, restrukturyzacyjne i modernizacyjne. 

2. Priorytet inwestycyjny 8v 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

 x    

4. Planowana alokacja w 

(PLN) 

49 738 800,00    

6. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Wspieranie procesów adaptacyjnych w przedsiębiorstwach sektora MŚP za pomocą usług 

rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

 

 

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

objętych usługami rozwojowymi w programie 
1 568 

Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek objętych wsparciem 

w programie  (C) 

6 599 

Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i 

więcej objętych wsparciem w programie 

1  980 



Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach 

objętych wsparciem w programie 
2 639 

2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

Liczba mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, 

które zrealizowały swój cel rozwojowy dzięki 

udziałowi w programie 

 

1 568 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 

 

6 599 

Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek w wieku 50 lat i 

więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 

 

1 980 

Liczba osób pracujących o niskich kwalifikacjach, 

które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po 

opuszczeniu programu 

 

2 639 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa Kryterium: 
Projekt zakłada rozliczenie kosztów usług rozwojowych zrealizowanych 

wyłącznie przez podmioty wpisane do Bazy Usług Rozwojowych  (BUR) 

Uzasadnienie: 

Wsparcie udzielone na rzecz przedsiębiorców i pracowników 

przedsiębiorstw sektora MŚP zostanie udzielone na dofinansowanie 

usług rozwojowych świadczonych przez podmioty wpisane do  BUR 

zgodnie z aktualnymi Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i 

pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.  
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

 



Nazwa Kryterium: 
Projekt zakłada dystrybucję środków w ramach Podmiotowego Systemu 

Finansowania WŁ, z wykorzystaniem systemu bonowego 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu wsparcie udzielone na rzecz przedsiębiorców i 

pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP dystrybuowane będzie za 

pośrednictwem bonów rozwojowych. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na a podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”.  
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: 
Projekt zapewni preferencyjne wsparcie dla osób pracujących w wieku 

50 lat i więcej 

Uzasadnienie: 

W projekcie zapewnione będzie narzędzie preferencji w postaci 

dofinansowania na poziomie 80% kosztów pojedynczej usługi 

rozwojowej dla osób pracujących w wieku 50 lat i więcej. 

Osoba pracująca rozumiana jest jako personel przedsiębiorstwa zgodnie 

z §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 

lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy 

publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 

Wiek uczestnika określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 

rozpoczęcia udziału w projekcie. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane a podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.  

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: 
Projekt zapewni preferencyjne wsparcie dla osób pracujących o niskich 

kwalifikacjach 

Uzasadnienie: 

W projekcie zapewnione będzie narzędzie preferencji w postaci 

dofinansowania na poziomie 80% kosztów pojedynczej usługi 

rozwojowej dla osób pracujących o niskich kwalifikacjach. 

 Osoba pracująca rozumiana jest jako personel przedsiębiorstwa 

zgodnie z §2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  

i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis 

oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-

2020. 

 Niskie kwalifikacje rozumiane są jako posiadanie wykształcenia na 

poziomie do 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. 



Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane a podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.  
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: 

Projekt zapewni preferencyjne  wsparcie dla przedsiębiorstw z sektorów 

strategicznych dla województwa łódzkiego lub z sektorów mających 

największy potencjał w generowaniu miejsc pracy 

Uzasadnienie: 

W projekcie zapewnione będzie narzędzie preferencji w postaci 

dofinansowania na poziomie 80% kosztów pojedynczej usługi 

rozwojowej dla pracowników przedsiębiorstw  z sektorów strategicznych 

dla województwa łódzkiego wynikających z Regionalnej Strategii 

Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030 lub z sektorów 

mających największy potencjał w generowaniu miejsc pracy określonych 

w analizie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 

dotyczącej zdefiniowania sektorów o najwyższym potencjale 

generowania nowych miejsc pracy 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane a podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.  
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: 

Projekt zapewni preferencyjne  wsparcie na dofinansowanie kosztów 

pojedynczej usługi rozwojowej mającej na celu zdobycie lub 

potwierdzenie kwalifikacji 

Uzasadnienie: 

W projekcie zapewnione będzie  narzędzie preferencji w postaci 

dofinansowania na poziomie 80% kosztów pojedynczej usługi 

rozwojowej, dla usług rozwojowych mających na celu zdobycie lub 

potwierdzenie kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 

22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane a podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.  

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Poziom dofinansowania dla MŚP 

Uzasadnienie: 

W projekcie zapewniony zostanie  poziom dofinansowania:  

 dla mikro i małych przedsiębiorstw - 80% kosztów usługi 

rozwojowej 

dla średnich przedsiębiorstw – 50% kosztów usługi rozwojowej 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane a podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 



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

Nazwa Kryterium: Planowany termin zakończenia realizacji projektu to 31.12.2019r. 

Uzasadnienie: 

Realizacja projektu powinna zakończyć się 31.12.2019 roku. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: 
Projekt zakłada możliwość uzyskania wsparcia w wysokości 7200zł 

przez każdego z uczestników 

Uzasadnienie: 

Wsparcie udzielone na rzecz przedsiębiorców i pracowników 

przedsiębiorstw sektora MŚP zostanie udzielone na dofinansowanie 

usług rozwojowych dla każdego z uczestników na poziomie  

maksymalnie 7200 zł/ na osobę 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane.  
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu 

Uzasadnienie: 

Projekt jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu, w 

szczególności z "Regulaminem dla Operatora (Beneficjenta) dotyczącym 

udzielania wsparcia w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania 

Województwa Łódzkiego”. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane n a podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: 
Minimalna liczba osób pracujących objętych wsparciem w ramach 

projektu 

Uzasadnienie: 

Do końca 2019 r. minimalna liczba osób pracujących objętych wsparciem 

w projekcie wyniesie 2700. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”. 



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

2. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Nazwa Kryterium: 
Projekt zakłada dystrybucję środków z wykorzystaniem elektronicznego 

systemu bonowego 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu wsparcie 

udzielone na rzecz przedsiębiorców i 

pracowników przedsiębiorstw sektora 

MŚP dystrybuowane będzie za 

pośrednictwem elektronicznych 

bonów rozwojowych. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku 
o dofinansowanie w zakresie 
szczegółowego opisu funkcjonalności 
systemu, jego parametrów i założeń. 
Brak opisu parametrów i założeń 
systemu obiegu bonów uniemożliwia 
ocenę jego funkcjonalności oraz 
racjonalności planowanych wydatków 
na jego uruchomienie. 
Kryterium zerojedynkowe  
Projekty, które spełniły wszystkie 

kryteria dostępu i ogólne kryteria 

merytoryczne weryfikowane na ocenie 

formalno-merytorycznej otrzymują 

premię punktową tj. 40 punktów za 

spełnienie kryterium premiującego. 

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

Waga punktowa: 40 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO Poddziałanie X.2.2 

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

1. Cel szczegółowy  

RPO, w ramach, którego 

ogłaszany będzie 

konkurs 

Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian zachodzących w gospodarce w ramach 

działań outplacementowych 

2. Priorytet inwestycyjny 8v 

3. Planowany kwartał 
ogłoszenia konkursu 

I II III IV 

  x   

4. Planowana alokacja w 

(PLN) 

 18 465 505,87   



6. Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Wsparcie outplacementowe obejmujące m.in.: 

a) szkolenia i kursy zawodowe 

b) doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania jako 

obowiązkowy element wsparcia   

c) poradnictwo psychologiczne 

d) pośrednictwo pracy 

e) staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie 

f) subsydiowanie zatrudnienia uczestnika projektu u nowego pracodawcy 

g) studia podyplomowe 

h) bezzwrotne wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarcząpoprzez 

zastosowanie następujących instrumentów: 

i. doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności potrzebnych do założenia  

i prowadzenia działalności gospodarczej 

ii. wsparcie bezzwrotne, którego maksymalna kwota wsparcia nie przekracza 6-krotności 

przeciętnego wynagrodzenia za pracę  

o którym mowa w art. 2  ust. 1 pkt 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) obowiązującego w dniu 

przyznania wsparcia 

iii. wsparcie pomostowe w postaci:  

a) indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym 

udzielanych w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej (pomoc w efektywnym wykorzystaniu wsparcia finansowego 

wspomagająca rozwój działalności gospodarczej)  

b) pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż 

równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa  w 

przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na dzień 

przyznania wsparcia bezzwrotnego przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia 

rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

II. ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI 

1. WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

 

 

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z 

pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy objętych wsparciem w programie 

 

400 

Liczba osób pracujących objętych wsparciem w 

programie łącznie z prowadzącymi działalność na 

własny rachunek (C). 

362 



2. WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 
SZACUNKOWA Wartość docelowa wskaźnika 

(Ogółem) 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie 
60% 

III.  SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

1. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

Nazwa Kryterium: Maksymalny okres realizacji projektu 

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada okres realizacji nie przekraczający 24 miesięcy. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. Na etapie oceny wniosku o dofinansowanie 
projekt nie może przekroczyć 24 miesięcy, natomiast na etapie realizacji 
projektu w uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać 
wydłużony. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Standard udzielania wsparcia 

Uzasadnienie: 

Wsparcie realizowane w ramach projektów w formie:  

• szkoleń,  

• doradztwa zawodowego,  

• pośrednictwa pracy, 

• bezzwrotnego wsparcia dla osób zamierzających podjąć 

działalność gospodarczą  

• organizacji staży i praktyk zawodowych 

jest zgodne z  

o Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r; 

o Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków EFS w obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników 

do zmian na lata 2014-2020 z dnia 1 stycznia 2018 r. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu.  
 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 



Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Kompleksowość wsparcia 

Uzasadnienie: 

Projekt outplacementowy obejmuje kompleksowy zestaw działań 

dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu.  

Obligatoryjnym elementem projektu outplacemetowego jest doradztwo 

zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu 

Działania, oprócz którego Wnioskodawca musi zaplanować w ramach 

projektu co najmniej 2 inne formy wsparcia dobierane indywidualnie w 

zależności od potrzeb konkretnego uczestnika, spośród wymienionych w 

Regulaminie konkursu. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Kryterium zerojedynkowe - weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 
Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 
dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

Nazwa Kryterium: Maksymalna liczba złożonych wniosków 

Uzasadnienie: 

Podmiot (wnioskodawca/partner) występuje maksymalnie 1 raz w 

ramach danego konkursu. 

Kryterium w przedmiotowym brzmieniu odnosi się do występowania 

danego podmiotu w charakterze wnioskodawcy bądź partnera. Oznacza 

to, że możliwe jest złożenie w konkursie przez jeden podmiot 

maksymalnie jednego wniosku, bez względu na to, czy dany podmiot 

występuje w charakterze wnioskodawcy czy jako partner. 

W przypadku wpływu do IOK więcej niż jednego wniosku, w których 

występuje beneficjent lub partner Instytucja Organizująca Konkurs 

odrzuca wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski. 

W przypadku wycofania jednego lub obydwu wniosków o dofinansowanie 

projektodawca ma prawo złożyć kolejny wniosek w ramach trwającego 

naboru dla danego konkursu. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie rejestru złożonych 
wniosków o dofinansowanie w konkursie. 
Kryterium zerojedynkowe weryfikacja polega na przypisaniu wartości 
logicznych „tak” albo „nie”. 
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane. 

Spełnienie wszystkich szczegółowych kryteriów dostępu warunkuje 

dokonanie oceny spełnienia kryteriów merytorycznych. 

2. KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Nazwa Kryterium: 

Projekt zapewni preferencyjne wsparcie dla grup w najtrudniejszej 

sytuacji na rynku pracy: kobiet, osób o najniższych kwalifikacjach, osób 

z niepełnosprawnościami, osób w wieku 54 lat i więcej 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu zakłada się, że co 

najmniej 50% osób biorących udział 

w projekcie stanowią kobiety lub 

osoby o najniższych kwalifikacjach 

Waga punktowa: 10 



lub osoby z niepełnosprawnościami 

lub osoby w wieku 54 lat i więcej. 

Definicja osób o najniższych 

kwalifikacjach jest zgodna z definicją 

osób z wykształceniem podstawowym 

i gimnazjalnym określoną przy 

wskaźniku „liczba osób z 

wykształceniem podstawowym lub 

gimnazjalnym objętych wsparciem w 

programie” w załączniku nr 2 do 

Wytycznych w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020 z dn. 18.05.2017. 

Definicja osób z 

niepełnosprawnościami zgodna 

definicją zawartą przy wskaźniku 

„liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie” 

w załączniku nr 2 do Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu 

rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 

z dn.18.05.2017 r. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu  
Kryterium zerojedynkowe 
Projekty, które spełniły wszystkie 
kryteria dostępu i ogólne kryteria 
merytoryczne zerojedynkowe 
i punktowe 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. 

Nazwa Kryterium: 
Adaptacja rozwiązań 

 

Uzasadnienie: 

Projekt zakłada wykorzystanie 

rozwiązań wypracowanych 

z udziałem środków EFS 

w poprzednich perspektywach 

finansowych i jest komplementarny 

z rozwiązaniami wypracowanymi 

w obecnej perspektywie.  

Sposób weryfikacji: 
Kryterium będzie weryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu, który 
powinien zawierać: 

Waga punktowa: 5 



1) Krótki opis rozwiązania/ 
produktu, który ma być 
wykorzystany w projekcie; 

2) Sposób w jaki wybrane 
rozwiązanie / produkt ma być 
zaadaptowany / wykorzystany 
w projekcie. 

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. 

Nazwa Kryterium: Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej. 

Uzasadnienie: 

W ramach projektu wykorzystywane 

są narzędzia umożliwiające tworzenie 

miejsc pracy w przedsiębiorstwach 

społecznych, w tym w szczególności 

w odniesieniu do pracowników po 50. 

roku życia oraz osób z 

niepełnosprawnościami, na 

warunkach określonych w 

Wytycznych Ministra Rozwoju 

i Finansów 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 z dn. 09.01.2018 r. 

Sposób weryfikacji: 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie zapisów we wniosku 
o dofinansowanie projektu. 
Kryterium zerojedynkowe 
Projekty, które spełniły wszystkie 
kryteria dostępu i ogólne kryteria 
merytoryczne  zerojedynkowe 
i punktowe 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. 

Waga punktowa: 10 

 



 


