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Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Łódzkiego na lata 2014-2020
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA OSI PRIORYTETOWEJ XI: EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI
OGÓLNE KRYTERIA ZEROJEDYNKOWE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ I OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Zastosowanie
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
Sposób weryfikacji
Konkurs
Pozakonkurs
Wniosek wpłynął do IOK w terminie określonym w
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Wniosek
złożono regulaminie konkursu. Za datę wpływu wniosku uznawany
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
1
w terminie wskazanym jest dzień dostarczenia wniosku do IOK. W przypadku
X
Nie dotyczy logicznych „tak” „nie”.
w regulaminie konkursu
nadesłania wniosku pocztą decydować będzie data wpływu
Projekty niespełniające przedmiotowego
dokumentów do IOK, a nie data stempla pocztowego.
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Wniosek
złożono
w
terminie wskazanym w
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
wezwaniu do złożenia W ramach kryterium zostanie zweryfikowane czy projekt
Nie
2
X
logicznych „tak” „nie”.
wniosku
o został złożony w terminie wskazanym w wezwaniu.
dotyczy
dofinansowanie projektu
Projekty niespełniające przedmiotowego
pozakonkursowego
kryterium są odrzucane.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
Wniosek
wypełniono Wnioskodawca jest zobligowany do wypełnienia wniosku
projekty niespełniające przedmiotowego
3
X
X
w języku polskim
w języku polskim.
kryterium są odrzucane.
W
przypadku
projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
W przypadku trybu konkursowego Wnioskodawca złożył
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Wniosek
złożono
4
wniosek o dofinansowanie do właściwej instytucji. W
X
X
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
do właściwej instytucji
przypadku trybu pozakonkursowego Wnioskodawca złożył
logicznych „tak” „nie”.

wniosek do instytucji wzywającej do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu pozakonkursowego. Oznacza to
wybór właściwej instytucji w formularzu wniosku o
dofinansowanie.

5

6

7

8

Wniosek
złożono
w odpowiedzi na konkurs

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

Wnioskodawca
oraz
partnerzy (o ile dotyczy)
nie
podlegają
wykluczeniu z możliwości
otrzymania
dofinansowania

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 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.

Wnioskodawca zgodnie
ze Szczegółowym Opisem
Osi Priorytetowych RPO
WŁ 2014-2020 oraz RPO
WŁ
2014-2020
jest
podmiotem
uprawnionym
do
ubiegania
się
o
dofinansowanie
Spełnienie wymogów

X

X

Nie dotyczy

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

X

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

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

X

X

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

W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały

X

X

Na podstawie wniosku o dofinansowanie.

dotyczących partnerstwa
(jeśli dotyczy)

9

Potencjał finansowy
wnioskodawcy i
partnerów (jeśli dotyczy)

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.
Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), ponoszący
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 wnioskodawcy/partnerzy (o ile dotyczy)

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

X

X

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

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.

Okres realizacji projektu
mieści się w okresie
kwalifikowalności
wydatków

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.

X

X
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Zakaz podwójnego
finansowania

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

X

X

12

Rozliczanie
uproszczonymi metodami

W przypadku projektów o wartości wkładu publicznego
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty
1
100 000 EUR , Wnioskodawca wskazuje w treści wniosku
na rozliczenie projektu jedną z metod uproszczonych, o

X

X

10

1

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

Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w przypadku projektów
konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest publikowany na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en

których mowa w wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków zgodnie z Regulaminem konkursu.
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Lokalizacja biura projektu

Projekt jest skierowany
do grup docelowych z
obszaru województwa
łódzkiego
14

15

Zgodność projektu z
prawodawstwem unijnym
oraz z właściwymi
zasadami unijnymi

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.
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 organizacyjna na
obszarze województwa łódzkiego.

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

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

X

Nie dotyczy

X

X
(nie dotyczy
PUP)

X

X

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

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



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

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.

X

X

17

Zgodność z
prawodawstwem
krajowym w zakresie
odnoszącym się do
sposobu realizacji i
zakresu projektu

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

X

X
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Zgodność projektu z RPO
WŁ 2014-2020 oraz
Szczegółowym Opisem
Osi Priorytetowych RPO
WŁ 2014-2020

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

X

X
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Koszty w ramach crossfinancingu i środków

W ramach kryterium będzie weryfikowana zgodność
budżetu projektu z procentowym limitem kosztów w

X

X

pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
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 warunkowe.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
logicznych „tak” „nie”.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
Na podstawie wniosku o dofinansowanie.
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości
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trwałych nie przekraczają
dopuszczalnego poziomu

ramach cross-financingu i środków trwałych dla danego
Działania/Poddziałania.

Poziom kosztów
pośrednich rozliczanych
ryczałtem jest zgodny z
wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności
wydatków

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

X

X

logicznych „tak” „nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium nie dotyczy danego projektu.
W przypadku projektów konkursowych
kryterium warunkowe.
W przypadku projektów
pozakonkursowych projekty niespełniające
przedmiotowego kryterium kierowane są do
poprawy lub uzupełnienia.
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 warunkowe.
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
Zastosowanie
Opis znaczenia
PUNKTACJA: (minimalna liczba punktów umożliwiająca
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
spełnienie kryterium / maksymalna liczba punktów
Konkurs
Pozakonkurs
możliwa do przyznania za spełnienie kryterium)
Zasady oceny:
W przypadku projektów konkursowych:
Adekwatność doboru i
- Analiza przez oceniających informacji zawartych
PUNKTACJA: (6/10 lub 3/5 dla projektów których
opisu wskaźników
we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
kwota dofinansowania jest równa lub przekracza 2
realizacji projektu (w
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia
mln PLN)
tym wskaźników
kryterium.
X
- Spełnienie kryterium w minimalnym zakresie
1
dotyczących
- Weryfikacja czy we wniosku o dofinansowanie
X
(nie dotyczy
oznacza uzyskanie przynajmniej 60% punktów.
właściwego celu
zostały przedstawione odpowiednie wskaźniki
PUP)
- Istnieje możliwość przyznania warunkowej liczby
szczegółowego RPO
produktu i rezultatu, zgodne z celami
punktów za spełnienie kryterium i skierowanie
WŁ 2014-2020) oraz
szczegółowymi projektu, zadaniami, jak również
projektu do negocjacji we wskazanym w karcie
sposobu ich pomiaru
sposoby ich pomiaru.
oceny zakresie dotyczącym warunkowo dokonanej
- Weryfikacja czy wartości docelowe wybranych
oceny.

2

3

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

Adekwatność doboru
grupy docelowej do
właściwego celu
szczegółowego RPO
WŁ 2014-2020 oraz
jakość diagnozy
specyfiki tej grupy

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).
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 uwzględniono wskaźnik /
wskaźniki produktu z ram wykonania (jeśli
dotyczy).
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia
kryterium, w tym:
- istotnych cech uczestników (osób lub
podmiotów), którzy zostaną objęci wsparciem;
- potrzeb i oczekiwań uczestników projektu
- w kontekście wsparcia, które ma być udzielane w
ramach projektu;
- barier, które napotykają uczestnicy projektu;
- sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym
kryteriów rekrutacji i kwestii zapewnienia
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

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”.

Nie
dotyczy

X

X
(dotyczy
wyłącznie
PUP)

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”.

X

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

4

5

Trafność opisanej
analizy ryzyka
nieosiągnięcia założeń
projektu

Zasady oceny:
We wniosku o dofinansowanie, w przypadku
projektów których kwota dofinansowania jest
równa lub przekracza 2 mln zł, powinny zostać
przedstawione informacje dotyczące sytuacji, które
mogą utrudnić osiągnięcie celów i/lub wskaźników.
Analiza przez oceniających informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia
kryterium, w tym opisu:
- sytuacji, których wystąpienie utrudni lub
uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej
wskaźników rezultatu;
- sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji
(zajścia ryzyka);
- działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec
wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać
podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia
ryzyka.

X

X
(nie dotyczy
PUP)

Spójność zadań
przewidzianych do
realizacji w ramach
projektu oraz trafność
doboru i opisu tych
zadań

Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia
kryterium, w tym opisu:
- uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;
- planowanego sposobu realizacji zadań;
- sposobu realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami;
- wartości wskaźników realizacji właściwego celu

X

X

„nie”.
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.
- 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 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.
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.
W przypadku projektów pozakonkursowych:
- Projekty niespełniające kryterium kierowane są do

6

Zaangażowanie
potencjału
wnioskodawcy i
partnerów (o ile
dotyczy)

7

Adekwatność
potencjału
społecznego
wnioskodawcy i
partnerów (o ile
dotyczy) do zakresu
realizacji projektu.

szczegółowego RPO WŁ 2014-2020 lub innych
wskaźników określonych we wniosku o
dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w
ramach zadań;
- sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość
rezultatów projektu (o ile dotyczy);
- uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy)
- trafności doboru wskaźników dla rozliczenia
kwot ryczałtowych i dokumentów
potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy).
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia
kryterium, w tym:
- potencjału kadrowego wnioskodawcy i
partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego
wykorzystania w ramach projektu (kluczowych
osób, które zostaną zaangażowane do realizacji
projektu oraz ich planowanej funkcji w
projekcie);
- potencjału technicznego, w tym sprzętowego
i warunków lokalowych wnioskodawcy i
partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego
wykorzystania w ramach projektu;
- zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu
wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy).
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia
kryterium, w tym uzasadnienie dlaczego
doświadczenie wnioskodawcy i partnerów (o ile
dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji
projektu, z uwzględnieniem dotychczasowej

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

X

X
(nie dotyczy
PUP)

X

Nie dotyczy

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 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: (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

działalności wnioskodawcy i partnerów (o ile
dotyczy) prowadzonej:
1. w obszarze wsparcia projektu,
2. na rzecz grupy docelowej, do której skierowany
będzie projekt oraz
3. na określonym terytorium, którego będzie
dotyczyć realizacja projektu
oraz wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić
potencjał społeczny wnioskodawcy i partnerów (o
ile dotyczy).

8

9

oceny.

Adekwatność sposobu
zarządzania projektem
do zakresu zadań w
projekcie

Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie, wypełnionym na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia
kryterium, w tym: sposobu w jaki projekt będzie
zarządzany, kadry zaangażowanej do realizacji
projektu oraz jej doświadczenia i potencjału.

X

X
(nie dotyczy
PUP)

Prawidłowość
sporządzenia budżetu
projektu

Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia
kryterium, w tym:
- kwalifikowalność wydatków,
- niezbędność wydatków do realizacji projektu i
osiągania jego celów,
- racjonalność i efektywność wydatków projektu,

X

Nie dotyczy

W przypadku projektów konkursowych:
PUNKTACJA: (3/5)
- 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 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: (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.

10

Prawidłowość
sporządzenia budżetu
projektu

- poprawność uzasadnienia wydatków w ramach
kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),
- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi
określonymi w regulaminie konkursu.
Zasady oceny:
Analiza przez oceniających informacji zawartych
we wniosku o dofinansowanie, wypełnionego na
podstawie instrukcji, pod kątem spełnienia
kryterium, w tym:
- kwalifikowalność wydatków,
- niezbędność wydatków do realizacji projektu i
osiągania jego celów,
- racjonalność i efektywność wydatków projektu,
- poprawność uzasadnienia wydatków w ramach
kwot ryczałtowych (o ile dotyczy),
- zgodność ze standardem i cenami rynkowymi
określonymi w wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie projektu pozakonkursowego.

Nie
dotyczy

X

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”.

OGÓLNE ZEROJEDYNKOWE KRYTERIUM PODSUMOWUJĄCE DLA PROJEKTÓW KONKURSOWYCH NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ I FORMALNO-MERYTORYCZNEJ
Zastosowanie
Lp
Nazwa kryterium
Definicja
Opis znaczenia
Konkurs
Pozakonkurs
Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym
oznacza:
Na podstawie wniosku o dofinansowanie i stanowisk
 uznanie za spełnione zerojedynkowych
kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie
negocjacyjnych.
oceny merytorycznej warunkowo uznane
Weryfikacja polega na przypisaniu wartości logicznych
zostały za spełnione i/lub
„tak” „nie” albo stwierdzeniu, że kryterium nie dotyczy
Negocjacje zakończyły
danego projektu.
 przyznanie wyższej liczby punktów za
1
się wynikiem
X
Nie dotyczy
W przypadku projektów konkursowych projekty
spełnienie punktowych kryteriów
pozytywnym
niespełniające przedmiotowego kryterium są
merytorycznych, która była warunkowo
odrzucane.
przyznana przez oceniających.
Kryterium będzie weryfikowane po przeprowadzeniu
Kryterium będzie uznane za spełnione w
procesu negocjacji.
przypadku wprowadzenia do wniosku wszystkich
wymaganych zmian wskazanych przez
oceniających w Kartach Oceny Merytorycznej lub

Formalno-Merytorycznej lub akceptacji przez IOK
stanowiska Wnioskodawcy.
Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji
Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŹ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja

Sposób weryfikacji

1.

Skierowanie
projektu
do
odpowiednich szkół lub placówek
systemu oświaty.

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).

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

2.

Określona
funkcjonalność
infrastruktury
sieciowousługowej.
Dotyczy wyłącznie 3. typu
projektu określonego w SZOOP
RPO WŁ na lata 2014-2020.

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 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 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
Wyposażenie pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych

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

3.

Zgodność realizacji projektu z
diagnozą

4.

Zgodność wydatków z katalogiem

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

5.

Maksymalna wartość projektu.

6.

Właściwa
własnego.

wysokość

wkładu

lub zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK jest zgodny z
katalogiem określonym przez MEN.
Katalog jest udostępniony za pośrednictwem strony www.men.gov.pl.

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

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.

Wkład własny stanowi minimum 7% wydatków kwalifikowalnych projektu.

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

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

1.

2.

Nazwa kryterium

Skierowanie projektu do szkół
integracyjnych i specjalnych
oraz ich uczniów i nauczycieli.

Utworzenie
pracowni
międzyszkolnych.
Dotyczy wyłącznie 2. i 3. typu
projektu
określonego

Definicja

Projekt skierowany jest do szkół integracyjnych i specjalnych oraz ich
uczniów i nauczycieli.

Projekt zakłada utworzenie nowych lub doposażenie istniejących
pracowni międzyszkolnych, zlokalizowanych w szkole lub placówce
systemu oświaty, podlegającej pod konkretny organ prowadzący
i dostępnych dla wszystkich szkół lub placówek oświatowych
funkcjonujących w ramach tego organu.

Sposób weryfikacji
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.
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

w SZOOP RPO WŁ na lata
2014 -2020.

3.

4.

5.

Doskonalenie umiejętności i
kompetencji
zawodowych
nauczycieli
w
zakresie
pedagogiki specjalnej.
Dotyczy wyłącznie 4. typu
projektu
określonego
w SZOOP RPO WŁ na lata
2014-2020.

Wsparcie szkół lub placówek
zlokalizowanych na obszarach
wiejskich.

Adaptacja rozwiązań.

Projekt zakłada doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych
nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.

Projekt zakłada wsparcie szkół lub placówek zlokalizowanych na
obszarach wiejskich.
Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego
Urzędu Statystycznego, która opiera się na podziale jednostek
administracyjnych
zastosowanym
w
rejestrze
TERYT
(http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa). Według GUS,
obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami
administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska
(leżąca poza miastem) gminy miejsko-wiejskiej.

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

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.
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 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.
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.

Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe
SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ BĄDŹ OCENY MERYTORYCZNEJ – KRYTERIA DOSTĘPU
Lp.

1.

Nazwa kryterium
Zgodność wydatków z katalogiem
określonym przez MEN.
Dotyczy wyłącznie 1., 2. i 3. typu
projektu określonego w SZOOP
RPO WŁ na lata 2014-2020.

Definicja
Wyposażenie pracowni lub warsztatów szkolnych dla zawodów
szkolnictwa zawodowego jest zgodne z katalogiem określonym przez
MEN.
Szczegółowy katalog wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych
dla 190 zawodów znajduje się na stronie internetowej
www.koweziu.edu.pl.
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

2.

Zgodność realizacji projektu z
diagnozą

3.

Organizacja staży lub praktyk.
Dotyczy wyłącznie 1. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na
lata 2014-2020.

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

4.

Odpowiedni zakres staży i praktyk
zawodowych.

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

5.

Zapewnienie
trwałości
utworzonych CKZiU.
Dotyczy wyłącznie 3. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁ na
lata 2014-2020.

Beneficjent zapewnia trwałość utworzonych w ramach projektu CKZiU,
przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

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

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

6.

Gotowość
beneficjenta
do
realizacji staży lub praktyk.
Dotyczy wyłącznie 1. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WŁna
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.

7.

Właściwa
własnego.

W przypadku realizacji 1. lub 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.

wysokość

wkładu

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

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

Nazwa kryterium

Definicja

1.

Zapewnienie
współpracy
z pracodawcami
lub
przedsiębiorstwami.

Projekt jest realizowany we współpracy z pracodawcami lub
przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w ramach SSE
wymienionych w Regulaminie konkursu.

2.

Wniesienie wkładu
przez pracodawców.

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.

3.

Wdrożenie

własnego

modułowych

Projekt zakłada wdrażanie w szkołach, modułowych programów

Sposób weryfikacji
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.
Na podstawie budżetu projektu.
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.

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

kształcenia zawodowego.

4.

Adaptacja rozwiązań.

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

5.

Zaoferowanie zatrudnienia.
Dotyczy wyłącznie 1. i 2. typu
projektu określonych w SZOOP
RPO WŁ na lata 2014-2020.

W przypadku odbywania stażu w dużym przedsiębiorstwie, minimum
5% stażystów uzyska ofertę zatrudnienia po odbyciu stażu.

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.
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.
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.

