WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KADRY DLA GOSPODARKI
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020

W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020,
1. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 2 – Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020, karta Poddziałania 2.4.1. Rozwój kształcenia i
szkolenia zawodowego – projekty konkursowe otrzymuje brzmienie:

NR I NAZWA DZIAŁANIA
NR I NAZWA
PODDZIAŁANIA

2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
2.4.1

Rozwój

kształcenia

i

szkolenia

zawodowego

–

projekty

konkursowe

1. Nr i nazwa celu
tematycznego

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

2. Nr i nazwa priorytetu
inwestycyjnego

10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną
w ścisłej współpracy z pracodawcami.

3. Cel szczegółowy

Zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości
kształcenia zawodowego.

4. Lista wskaźników
rezultatu bezpośredniego

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu.
2.

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących
doposażenie zakupione dzięki EFS.

3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności

uniwersalne po opuszczeniu programu.

5. Lista wskaźników
produktu

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej
nauki zawodu objętych wsparciem w programie.
2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w
programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji
kształcenia zawodowego
3. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców.
4. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
w programie.
5. Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia
zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie.
6. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań
w obszarze doradztwa zawodowego.
7. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
w programie.

1. Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie


6. Typy projektów







zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/
organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami
przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi)
między innymi poprzez:
organizację kształcenia praktycznego (staże/praktyki) dla uczniów i
słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
wyposażenie uczniów i słuchaczy w
dodatkowe umiejętności,
kompetencje i kwalifikacje zawodowe, w tym kompetencje miękkie
pożądane na rynku pracy,
tworzenie klas patronackich w szkołach,
organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na
studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
unowocześnienie/dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia do
potrzebrynku pracy,
tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych

potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych
specjalizacji),
 doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe,
 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli szkół i
placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym nauczycieli
zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację
trzech Modeli projektów:
I MODEL PROJEKTU
Model obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):
a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego
umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek
pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż/praktykę
zawodowy/-ą oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy) z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,
b) realizacja staży/praktyk zawodowych dla uczniów/słuchaczy
w rzeczywistych warunkach pracy.
We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań
(a,b) o:
wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności,
kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba,
w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane
w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia,
wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców
i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza,
tworzenie klas patronackich,
organizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na
studia we współpracy ze szkołami wyższymi.
II MODEL PROJEKTU
Model zakłada:
a) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych (np. kursy
lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym
zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu
nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem

tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji
wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej,
nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej
nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw staże lub praktyki w
przedsiębiorstwach),
b) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod i form
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
Działania przewidziane w punkcie b) Modelu II mogą być realizowane
wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w punkcie a) Modelu
II.
We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww.
wsparcia o działania na rzecz rozwoju współpracy szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami
z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie pracownikom
przedsiębiorstw uzyskania przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji
do zajmowania stanowiska nauczyciela teoretycznych przedmiotów
zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
III MODEL PROJEKTU
Model zakłada:
a) wprowadzenie nowego zawodu/nowych zawodów na użytek
specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w
obszarach inteligentnych specjalizacji) i/lub
b) unowocześnienie/dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy poprzez modernizację metod i treści kształcenia,
przy jednoczesnym doposażeniu/wyposażeniu bazy dydaktycznej szkół
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
Przedmiotowy Model obligatoryjnie zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w
zakresie przedmiotów zawodowych (np. kursy lub szkolenia doskonalące w
zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe
przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów
zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym
zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji

niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w
zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
staże lub praktyki w przedsiębiorstwach).
We wskazanym Modelu istnieje również możliwość tworzenia klas
patronackich.



Preferencje w zakresie tworzenia nowych zawodów będą miały
zawody służące rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa.
Tworzeniu nowych zawodów powinno również towarzyszyć
wygaszanie starych, na których absolwentów znacząco zmniejsza
się zapotrzebowanie.

2. Tworzenie i/lub rozwój ukierunkowanych branżowo/zawodowo
centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego lub innych
zespołów realizujących zadania CKZiU odbywa się w szczególności
poprzez:
a) przygotowanie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe do pełnienia funkcji CKZiU lub innego zespołu
realizującego zadania CKZiU dla określonej branży/zawodu;
b) wsparcie realizacji zadań dla określonych branż/zawodów przez
CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU.
Działania wymienione w lit. a) będą stanowiły wyłącznie uzupełnienie działań
przewidzianych w lit. b).

3. Przygotowanie i realizacja wysokiej jakości usług poradnictwa

edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach prowadzących
kształcenie zawodowe obejmujące:
a) uzyskiwanie kwalifikacji doradców edukacyjno-zawodowych przez
osoby realizujące zadania z zakresu doradztwa edukacyjnozawodowego w szkołach i placówkach, które nie posiadają
kwalifikacji z tego zakresu oraz podnoszenie kwalifikacji doradców
edukacyjno-zawodowych, realizujących zadania
z zakresu
doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach;
b) tworzenie Szkolnych Punktów Informacji i Kariery (SPInKa);
c) zewnętrzne wsparcie szkół w obszarze doradztwa edukacyjnozawodowego.

4. Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie
zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
niezbędnych
na
rynku
pracy
(umiejętności
matematycznoprzyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym

język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich
rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności,
przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście
środowiska pracy).
Wsparcie w ramach 4 typu projektów może być realizowane wyłącznie jako
uzupełnienie działań przewidzianych w Modelu I 1 typu projektów, przy
założeniu, że spełnione zostaną jego obligatoryjne elementy, tj. punkt a), b)
Modelu I. Jednocześnie, działania związane z kształtowaniem u uczniów/
słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy muszą być poprzedzone diagnozą
ucznia/słuchacza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy
objętych
wsparciem,
co powinno stanowić uzupełnienie diagnozy ucznia/słuchacza wskazanej
w punkcie a) Modelu I.

7. Kody dotyczące wymiaru
zakresu interwencji

118 - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu zatrudnienia oraz
wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakość, w
tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się
poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z
pracodawcami.

8. Typ beneficjenta

Wszystkie podmioty - z wyłączeniem osób fizycznych nie prowadzących
działalności gospodarczej lub oświatowej na podstawie odrębnych przepisów
oraz z wyłączeniem podmiotów zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg dla I i IV
typu projektów.
Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe.

9. Grupa docelowa/
ostateczni odbiorcy
wsparcia (jeśli dotyczy)

Uczniowie, słuchacze, nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces
nauczania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, (w tym
nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu), otoczenie
społecznogospodarcze
(pracodawcy/organizacje
pracodawców,
przedsiębiorcy/ organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły
wyższe).

10. Alokacja UE (EUR)

35 681 870

11. Mechanizmy powiązania
interwencji z innymi
działaniami/poddziałania
mi w ramach PO lub z
innymi PO (jeśli dotyczy)

Działania realizowane w ramach Poddziałania 2.4.1 będą komplementarne
do Poddziałania 9.3.1 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Komplementarność
wsparcia
zapewniona
zostanie
odpowiednimi kryteriami wyboru projektów
i/lub harmonogramem
konkursów.

12. Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)
13. Tryb(y) wyboru projektów
oraz wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów 26

14. Limity i ograniczenia
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)

26

Nie dotyczy
o

Tryb konkursowy

o

Nabór i ocena wniosków Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego

o

Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10iv.
Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia
zawodowego na zakup środków trwałych nie przekroczy 20% całkowitej
alokacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iv (włączając cross-financing). Projekty
związane z zakupami w ramach cross-financingu lub środków trwałych w
szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe, będą
finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji
z EFS.
Ponadto:
1. Zatwierdzona przez organ prowadzący, bądź osobę upoważnioną do
podejmowania
decyzji
diagnoza
została
przygotowana
i przeprowadzona przez szkołę/placówkę systemu oświaty lub inny podmiot
prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym.
Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typu projektów.
Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w

Tryb konkursowy, pozakonkursowy i np. zasady wyboru projektów zintegrowanych

Regulaminie konkursu.
2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły
uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu
oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich
realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów)
prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
(średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach
programów rządowych. W przypadku staży zawodowych obejmujących
realizację kształcenia zawodowego praktycznego wsparcie kierowane jest do
tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane
u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości
sfinansowania kosztów takiego kształcenia.
Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typu projektów.
Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w
Regulaminie konkursu.
3. Działania obejmujące współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej
w szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego
rynku pracy oraz działania obejmujące opracowanie lub modyfikację
programów nauczania, będą prowadzone z uwzględnieniem prognoz
dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody
i wykształcenie w określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopolskich
i regionalnych badań i analiz oraz uzupełniająco informacji ilościowych
i jakościowych dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy
Komisji Europejskiej portalu EU Skills Panorama.
Dotyczy 1 typu projektów (Model III). Weryfikacja będzie przeprowadzona na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie ze
sposobem weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu.
4. Jeśli w projekcie przewidziano utworzenie zasobów edukacyjnych
będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.)
Beneficjent zapewni ich udostępnienie na wolnej licencji zapewniającej
licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania tych
utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i
rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz
wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.
Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 2, 3 i 4 typu
projektów. Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie zapisów

wniosku o dofinansowanie projektu zgodne ze sposobem weryfikacji
wskazanym w Regulaminie konkursu.
5. Udzielane wsparcie jest skierowane do szkół dla dorosłych, szkół lub
placówek prowadzących kształcenie zawodowe, które mogą tworzyć CKZiU
lub inne zespoły realizujące zadania CKZiU. Wsparcie jest skierowane
również do podmiotów korzystających z usług CKZiU albo innych podmiotów
realizujących zadania CKZiU, w tym publicznych i niepublicznych szkół lub
placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe,
nauczycieli, uczniów i słuchaczy tych szkół, a także instytucji z otoczenia
społeczno-gospodarczego
szkół
lub
placówek
systemu
oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe.
Dotyczy 2 typu projektów Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie ze sposobem
weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu.
Warunki brzegowe
 W odniesieniu do unowocześnienia/dostosowania oferty
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, niezbędnym
warunkiem będzie porozumienie pomiędzy szkołą kształcącą w
danym zawodzie a pracodawcą/organizacją pracodawców,
przedsiębiorcą/organizacją przedsiębiorców, na potrzeby których
dany
zawód
będzie
tworzony,
modernizowany
lub
unowocześniany.


Projekty związane z zakupami w ramach cross-financingu lub
środków trwałych w szkołach i placówkach prowadzących
kształcenie zawodowe będą finansowane wyłącznie, jeżeli
zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS.



W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie
zmianami dotyczącymi Zasadniczych Szkół Zawodowych, w
przypadku nowych projektów finansowanych w ramach
priorytetu inwestycyjnego 10 iv skierowanych do klas
dotychczasowych Zasadniczych Szkół Zawodowych, które nie
będą prowadzone w branżowych szkołach I stopnia, wsparcie
będzie skierowane jedynie do uczniów tych klas.

15. Warunki i planowany
zakres stosowania
cross-financingu (%)
(jeśli dotyczy)

16. Dopuszczalna
maksymalna wartość
zakupionych środków
trwałych jako %
wydatków
kwalifikowalnych

17. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)

Do 10% finansowania unijnego projektu na warunkach określonych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Próg 10 % może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą
racjonalnych usprawnień zdefiniowanych w Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Wydatki na inwestycje infrastrukturalne są kwalifikowalne, jeżeli zostaną
spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:
i. nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
ii. potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb;
iii. infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego
projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania
wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami
określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji.
Do 10% wartości projektu (w tym cross-financing) – na warunkach
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (1 typ projektów,
Model I, Model II; 2 typ projektów; 3 typ projektów; 4 typ projektów).
Próg 10 % może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą
racjonalnych usprawnień zdefiniowanych w Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
W przypadku doposażenia bazy dydaktycznej szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe (1 typ projektów, Model III) należy
wyłączyć zadanie Doposażenie, w którym środki trwałe (w tym crossfinancing) mogą stanowić 100% wartości zadania, pozostała część projektu
do 10% wartości projektu pomniejszonej o doposażenie (w tym crossfinancing).
W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020.

18. Warunki stosowania
uproszczonych form
rozliczania wydatków
i planowany zakres
systemu zaliczek

Uproszczone formy rozliczania wydatków mają zastosowanie zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Dopuszcza się system zaliczkowy.
W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy,
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

19. Pomoc publiczna
i pomoc de minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy, unijna
lub krajowa podstawa
prawna)

20. Maksymalny
% poziom
dofinansowania UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
21. Maksymalny
% poziom
dofinansowania
całkowitego wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu



rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER] (Dz.
Urz. UE L 187 z 26.06.2014)



rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 – rozporządzenie w
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)



rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020.

Maksymalny udział środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i
nie generujących dochodu).
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej
maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w
rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej, o których mowa w
punkcie 19.
Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 90% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych
pomocą publiczną i nie generujących dochodu),
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej
maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w

(środki UE + ewentualne
współfinansowanie z
budżetu państwa lub
innych źródeł
przyznawane
beneficjentowi przez
właściwą instytucję)
(jeśli dotyczy)

22. Minimalny wkład własny
beneficjenta jako %
wydatków
kwalifikowalnych

rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej, o których mowa w
punkcie 19.
W przypadku państwowych jednostek budżetowych, maksymalny całkowity
poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu i
pochodzi w całości ze środków UE.

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć,
w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących
dochodu, wynosi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach
projektu.
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej
minimalny wkład własny Beneficjenta wynika z zasad określonych
w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej, o których
mowa w punkcie 19.
W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny
wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych.

23. Minimalna
i maksymalna wartość
projektu (PLN) (jeśli
dotyczy)

Minimalna i maksymalna wartość projektu zostanie określona w kryteriach
wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.

24. Minimalna i maksymalna
wartość wydatków
kwalifikowalnych projektu
(PLN) (jeśli dotyczy)

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych zostanie
określona w kryteriach wyboru projektu lub Regulaminie Konkursu.

25. Kwota alokacji UE
na instrumenty finansowe
(EUR) (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

26. Mechanizm wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

27. Rodzaj wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

28. Katalog ostatecznych
odbiorców instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

2. Rozdział II. Opis poszczególnych działań/poddziałań osi priorytetowej 2 – Kadry dla gospodarki RPO WiM 2014-2020, karta Poddziałania 2.4.2. Rozwój kształcenia i
szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg otrzymuje brzmienie:
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2.4 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego
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2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis

1. Nr
i
nazwa
tematycznego

Elbląg
celu

2. Nr i nazwa priorytetu
inwestycyjnego

3. Cel szczegółowy

Cel tematyczny 10 – Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.
10iv – Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu
zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia
zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z pracodawcami.
Zwiększenie zatrudnialności uczniów szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe, w szczególności poprzez poprawę jakości
kształcenia zawodowego.

4. Lista
wskaźników
rezultatu bezpośredniego

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli
kompetencje po opuszczeniu programu.
2.

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących
doposażenie zakupione dzięki EFS.

3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności
uniwersalne po opuszczeniu programu.
1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej
nauki zawodu objętych wsparciem w programie.
2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w
programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji
kształcenia zawodowego
5. Lista
produktu

wskaźników

3. Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawców.

zawodowego

4. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
w programie.
5. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji

kluczowych lub umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy
w programie.
1. Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/
organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami
przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi)
między innymi poprzez:


organizację kształcenia praktycznego (staże/praktyki) dla uczniów i
słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,



wyposażenie uczniów i słuchaczy w dodatkowe umiejętności,
kompetencje i kwalifikacje zawodowe, w tym kompetencje miękkie
pożądane na rynku pracy,



tworzenie klas patronackich w szkołach,



organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na
studia we współpracy ze szkołami wyższymi,

6. Typy projektów



unowocześnienie/dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy,



tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych
potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych
specjalizacji),



doposażenie/wyposażenie bazy dydaktycznej
prowadzących kształcenie zawodowe,

szkół

i

placówek

doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli szkół i
placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym nauczycieli
zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu.
W ramach programu współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się realizację
trzech Modeli projektów:


I MODEL PROJEKTU
Model obligatoryjnie zakłada realizację poniższych działań (a-b):
a) zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego
umiejętności, kompetencji i uzyskiwania kwalifikacji zawodowych
oraz kompetencji miękkich ułatwiających wejście na rynek
pracy/kontynuację nauki w celu skierowania go na staż/praktykę
zawodowy/-ą oraz kursy/szkolenia (o ile dotyczy) z uwzględnieniem
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych uczniów i słuchaczy objętych wsparciem,
b) realizacja staży/praktyk zawodowych dla uczniów/słuchaczy
w rzeczywistych warunkach pracy.
We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań
(a,b) o:
-

wyposażenie ucznia/słuchacza w dodatkowe umiejętności,
kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz jeżeli zachodzi potrzeba,
w miękkie kompetencje pracownicze, które zostaną uzyskane
w trakcie kursów/szkoleń powiązanych z profilem kształcenia,
wybranych przy udziale pracodawców lub przedsiębiorców

i poprzedzonych diagnozą ucznia/słuchacza,
-

tworzenie klas patronackich,

-

organizację kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na
studia we współpracy ze szkołami wyższymi.

II MODEL PROJEKTU
Model zakłada:
a) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu w zakresie przedmiotów zawodowych (np. kursy
lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym
zawodem, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu
nauczyciela przedmiotów zawodowych albo obejmujących zakresem
tematykę związaną z nauczanym zawodem, programy walidacji i certyfikacji
wiedzy, umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej,
nadawanie uprawnień egzaminatora w zawodzie instruktorom praktycznej
nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw, staże lub praktyki w
przedsiębiorstwach),
b) wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu w zakresie stosowania metod i form
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.
Działania przewidziane w punkcie b) Modelu II mogą być realizowane
wyłącznie jako uzupełnienie działań przewidzianych w punkcie a) Modelu II.
We wskazanym Modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww.
wsparcia o działania na rzecz rozwoju współpracy szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami lub przedsiębiorcami
z otoczenia społeczno-gospodarczego poprzez umożliwienie pracownikom
przedsiębiorstw uzyskania przygotowania pedagogicznego lub kwalifikacji do
zajmowania
stanowiska
nauczyciela
teoretycznych
przedmiotów
zawodowych lub praktycznej nauki zawodu zgodnie z przepisami w sprawie
kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.
III MODEL PROJEKTU
Model zakłada:

a) wprowadzenie nowego zawodu/nowych zawodów na użytek
specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w
obszarach inteligentnych specjalizacji) i/lub
b) unowocześnienie/dostosowanie oferty kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy poprzez modernizację metod i treści kształcenia,
przy jednoczesnym doposażeniu/wyposażeniu bazy dydaktycznej szkół
i placówek prowadzących kształcenie zawodowe.
Przedmiotowy Model obligatoryjnie zakłada wsparcie na rzecz doskonalenia
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu w
zakresie przedmiotów zawodowych (np. kursy lub szkolenia doskonalące w
zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem, studia podyplomowe
przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów
zawodowych albo obejmujących zakresem tematykę związaną z nauczanym
zawodem, programy walidacji i certyfikacji wiedzy, umiejętności i kompetencji
niezbędnych w pracy dydaktycznej, nadawanie uprawnień egzaminatora w
zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie przedsiębiorstw,
staże lub praktyki w przedsiębiorstwach).
We wskazanym Modelu istnieje również możliwość tworzenia klas
patronackich.



Preferencje w zakresie tworzenia nowych zawodów będą miały
zawody służące rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa.



Tworzeniu nowych zawodów powinno również towarzyszyć
wygaszanie starych, na których absolwentów znacząco zmniejsza
się zapotrzebowanie.

4. Kształtowanie u uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie
zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
niezbędnych
na
rynku
pracy
(umiejętności
matematycznoprzyrodniczych, umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym
język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich
rodzin), ICT, umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności,
przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów,
umiejętności uczenia się, umiejętności pracy zespołowej w kontekście
środowiska pracy).

7. Kody dotyczące wymiaru
zakresu interwencji

Wsparcie w ramach 4 typu projektów może być realizowane wyłącznie jako
uzupełnienie działań przewidzianych w Modelu I 1 typu projektów, przy
założeniu, że spełnione zostaną jego obligatoryjne elementy, tj. punkt a), b)
Modelu I. Jednocześnie, działania związane z kształtowaniem u uczniów/
słuchaczy kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych
niezbędnych na rynku pracy muszą być poprzedzone diagnozą
ucznia/słuchacza z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i słuchaczy
objętych wsparciem, co powinno stanowić uzupełnienie diagnozy
ucznia/słuchacza wskazanej w punkcie a) Modelu I.
118 - Lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb
rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu zatrudnienia oraz
wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakość, w
tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania
programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się
poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z
pracodawcami.

8. Typ beneficjenta

Wszystkie podmioty, zgodnie ze strategią ZIT bis Elbląg – z wyłączeniem
osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej
na podstawie odrębnych przepisów.

9. Grupa
docelowa/
ostateczni
odbiorcy
wsparcia (jeśli dotyczy)

Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe.
Uczniowie, słuchacze, nauczyciele i kadra wspierająca i organizująca proces
nauczania szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe (w tym
nauczyciele zawodu i instruktorzy praktycznej nauki zawodu), otoczenie
społeczno-gospodarcze
(pracodawcy/organizacje
pracodawców,
przedsiębiorcy/ organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły
wyższe).

10. Alokacja UE (EUR)

5 186 982

11. Mechanizmy powiązania
interwencji
z
innymi
działaniami/poddziałania
mi w ramach PO lub z
innymi PO (jeśli dotyczy)

12. Instrumenty terytorialne
(jeśli dotyczy)
13. Tryb(y) wyboru projektów
oraz wskazanie podmiotu
odpowiedzialnego
za nabór
i ocenę
wniosków
oraz przyjmowanie
protestów 27

Działania realizowane w ramach Poddziałania 2.4.2 będą komplementarne
do Poddziałania 9.3.1 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.
Komplementarność
wsparcia
zapewniona
zostanie
odpowiednimi kryteriami wyboru projektów
i/lub harmonogramem
konkursów.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT (bis) Elbląga.

o

Tryb konkursowy

o

Nabór i ocena wniosków:
Urząd Marszałkowski Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie - Departament Europejskiego
Funduszu Społecznego

o

Protesty: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w Olsztynie - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10iv.

14. Limity
i ograniczenia
w realizacji
projektów
(jeśli dotyczy)

Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia
zawodowego na zakup środków trwałych nie przekroczy 20% całkowitej
alokacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iv (włączając cross-financing). Projekty
związane z zakupami w ramach cross-financingu lub środków trwałych w
szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe będą
finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji
z EFS.
Ponadto:
1. Zatwierdzona przez organ prowadzący, bądź osobę upoważnioną do
podejmowania decyzji diagnoza została przygotowana i przeprowadzona
przez szkołę/placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym.
Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typu projektów.

27

Tryb konkursowy, pozakonkursowy i np. zasady wyboru projektów zintegrowanych

Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w
Regulaminie konkursu.
2.Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły
uzupełnienie działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu
oświaty. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu
przez szkoły lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich
realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów)
prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu
(średniomiesięcznie). Warunek nie dotyczy działań zrealizowanych w ramach
programów rządowych. W przypadku staży zawodowych obejmujących
realizację kształcenia zawodowego praktycznego wsparcie kierowane jest do
tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
zawodowe, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane
u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości
sfinansowania kosztów takiego kształcenia.
Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typu projektów.
Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w
Regulaminie konkursu.
3.Działania obejmujące współpracę w dostosowywaniu oferty edukacyjnej w
szkołach i formach pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku
pracy oraz działania obejmujące opracowanie lub modyfikację programów
nauczania, będą prowadzone z uwzględnieniem prognoz dotyczących
zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody i wykształcenie w
określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopolskich i regionalnych
badań i analiz oraz uzupełniająco informacji ilościowych i jakościowych
dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy Komisji Europejskiej
portalu EU Skills Panorama.
Dotyczy 1 typu projektów (Model III ). Weryfikacja będzie przeprowadzona na
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie ze

sposobem weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu.
4. Jeśli w projekcie przewidziano utworzenie zasobów edukacyjnych
będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.)
Beneficjent zapewni ich udostępnienie na wolnej licencji zapewniającej
licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania tych
utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i
rozpowszechniania kopii utworów w całości lub we fragmentach oraz
wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych.
Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typu projektów.
Weryfikacja będzie przeprowadzona na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu zgodne ze sposobem weryfikacji wskazanym w
Regulaminie konkursu.
Warunki brzegowe
 W odniesieniu do unowocześnienia/dostosowania oferty
kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy niezbędnym
warunkiem będzie porozumienie pomiędzy szkołą kształcącą w
danym zawodzie a pracodawcą/organizacją pracodawców,
przedsiębiorcą/organizacją przedsiębiorców, na potrzeby których
dany
zawód
będzie
tworzony,
modernizowany
lub
unowocześniany.
 Projekty związane z zakupami w ramach cross-financingu
lub środków trwałych w szkołach i placówkach prowadzących
kształcenie zawodowe będą finansowane wyłącznie, jeżeli
zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS.


W związku z trwającą reformą edukacji, a co za tym idzie
zmianami dotyczącymi Zasadniczych Szkół Zawodowych, w
przypadku nowych projektów finansowanych w ramach
priorytetu inwestycyjnego 10 iv skierowanych do klas
dotychczasowych Zasadniczych Szkół Zawodowych, które nie
będą prowadzone w branżowych szkołach I stopnia, wsparcie
będzie skierowane jedynie do uczniów tych klas.

Do 10% finansowania unijnego projektu na warunkach określonych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

15. Warunki i planowany
zakres
stosowania
cross-financingu
(%)
(jeśli dotyczy)

Próg 10 % może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą
racjonalnych usprawnień zdefiniowanych w Wytycznych w zakresie realizacji
zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w
ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
Wydatki na inwestycje infrastrukturalne są kwalifikowalne, jeżeli zostaną
spełnione łącznie wszystkie poniższe warunki:
i. nie jest możliwe wykorzystanie istniejącej infrastruktury;
ii. potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb;
iii. infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego
projektowania lub w przypadku braku możliwości jej zastosowania
wykorzystano mechanizm racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami
określonymi w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i
niedyskryminacji.

16. Dopuszczalna
maksymalna
wartość
zakupionych
środków
trwałych
jako
%
wydatków
kwalifikowalnych

Do 10% wartości projektu (w tym cross-financing) – na warunkach
określonych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (1 typ
projektów, Model I, Model II; 4 typ projektów).
Próg 10 % może zostać przekroczony w związku z wydatkami, które dotyczą
racjonalnych usprawnień zdefiniowanych w Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020
W przypadku doposażenia bazy dydaktycznej szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe (1 typ projektów, Model III) należy
wyłączyć zadanie Doposażenie, w którym środki trwałe (w tym crossfinancing) mogą stanowić 100% wartości zadania, pozostała część projektu

do 10% wartości projektu pomniejszonej o doposażenie (w tym crossfinancing).
17. Warunki uwzględniania
dochodu w projekcie
(jeśli dotyczy)
18. Warunki
stosowania
uproszczonych
form
rozliczania
wydatków
i planowany
zakres
systemu zaliczek

W przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną zgodnie z
Wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów
inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów
hybrydowych na lata 2014-2020.
Uproszczone formy rozliczania wydatków mają zastosowanie zgodnie z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Dopuszcza się system zaliczkowy.
W przypadku wsparcia stanowiącego pomoc publiczną, udzielaną w ramach
realizacji programu, znajdą zastosowanie właściwe przepisy prawa
wspólnotowego i krajowego dotyczące zasad udzielania tej pomocy,
obowiązujące w momencie udzielania wsparcia, w tym:

19. Pomoc
publiczna
i pomoc
de
minimis
(rodzaj i przeznaczenie
pomocy,
unijna
lub krajowa
podstawa
prawna)



rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dn. 17 czerwca 2014.
uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu [GBER] (Dz.
Urz. UE L 187 z 26.06.2014)



rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 – rozporządzenie w
sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)



rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach
programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020.

20. Maksymalny
%
poziom
dofinansowania
UE
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(jeśli dotyczy)
21. Maksymalny
%
poziom
dofinansowania
całkowitego
wydatków
kwalifikowalnych
na poziomie projektu
(środki UE + ewentualne
współfinansowanie
z
budżetu państwa lub
innych
źródeł
przyznawane
beneficjentowi
przez
właściwą
instytucję)
(jeśli dotyczy)

22. Minimalny wkład własny
beneficjenta
jako
%
wydatków
kwalifikowalnych

Maksymalny udział środków EFS wynosi 85% wydatków kwalifikowanych na
poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną i
nie generujących dochodu).
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej
maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w
rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej, o których mowa w
punkcie 19.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi 90% wydatków
kwalifikowanych na poziomie projektu (w przypadku projektów nie objętych
pomocą publiczną i nie generujących dochodu).
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej
maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z zasadami określonymi w
rozporządzeniach dotyczących pomocy publicznej, o których mowa w
punkcie 19.
W przypadku państwowych jednostek budżetowych, maksymalny całkowity
poziom dofinansowania wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych projektu i
pochodzi w całości ze środków UE.

Minimalny wkład własny, jaki Beneficjent zobowiązany jest zabezpieczyć,
w przypadku projektów nieobjętych pomocą publiczną i niegenerujących
dochodu, wynosi 10% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w ramach
projektu.
Dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej
minimalny wkład własny Beneficjenta wynika z zasad określonych
w rozporządzeniach dotyczących udzielania pomocy publicznej, o których
mowa w punkcie 19.
W przypadku państwowych jednostek budżetowych, minimalny wkład własny
wynosi 15% wydatków kwalifikowalnych.

3.

23. Minimalna
i maksymalna
wartość
projektu
(PLN)
(jeśli
dotyczy)

Minimalna i maksymalna wartość projektu zostanie określona w kryteriach
wyboru projektu lub w Regulaminie Konkursu.

24. Minimalna i maksymalna
wartość
wydatków
kwalifikowalnych projektu
(PLN) (jeśli dotyczy)

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych zostanie
określona w kryteriach wyboru projektu lub Regulaminie Konkursu.

25. Kwota
alokacji
UE
na instrumenty finansowe
(EUR) (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

26. Mechanizm
wdrażania
instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

27. Rodzaj
wsparcia
instrumentów
finansowych
oraz najważniejsze
warunki przyznawania

Nie dotyczy

28. Katalog
ostatecznych
odbiorców instrumentów
finansowych

Nie dotyczy

Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 2 Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla działań i poddziałań, dodano wskaźnik rezultatu:

2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia
zawodowego - projekty konkursowe

oraz wskaźnik produktu:

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje
kluczowe lub umiejętności uniwersalne po
opuszczeniu programu

osoby

Region
słabiej
rozwinięty

90

2013

90

SL 2014

Poddziałanie 2.4.1 Rozwój kształcenia i
szkolenia zawodowego - projekty konkursowe

Liczba uczniów objętych wsparciem w
zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
lub umiejętności uniwersalnych w programie

Region
słabiej
rozwinięty

osoby

ND

1348

SL 2014

4.

Rozdział VI. Załączniki, Załącznik 3 Kryteria wyboru projektów wraz z warunkami formalnymi dla działań i poddziałań w ramach osi priorytetowej 2 – Kadry dla
gospodarki:
a) Katalog kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe (I i IV typ projektów) –
otrzymuje brzmienie:

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA
LATA 2014-2020
Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Lp.

1.

Nazwa warunku

Kompletność wniosku i załączników

Definicja warunku

Wniosek o dofinansowanie i załączniki
i
sporządzone
zgodnie
z
instrukcją
o dofinansowanie i regulaminem konkursu

Opis warunku

są kompletne, spójne
wypełniania
wniosku

Warunek formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania warunku polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” lub
„nie”.
Warunek formalny zerojedynkowy.

2.

Forma złożenia wniosku i załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w formie
określonej w regulaminie konkursu

Ocena spełniania warunku polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” lub
„nie”.
Warunek formalny zerojedynkowy.

3.

Termin złożenia wniosku i załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie
określonym w regulaminie konkursu

Ocena spełniania warunku polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” lub
„nie”.

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020

Kryteria zerojedynkowe
Lp.

1.

2.

3.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM
2014-2020 jest podmiotem uprawnionym
do ubiegania się o dofinansowanie w
ramach
właściwego
Działania/
Poddziałania RPO WiM 2014-2020.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność Wnioskodawcy z typem
beneficjentów wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO
WiM 2014-2020.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

W przypadku projektu partnerskiego
Wnioskodawca wykazał, że projekt
spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR28
wkładu publicznego29 są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których
mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach

Instytucja organizująca konkurs może w Regulaminie konkursu zawęzić typy
podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w stosunku do
wskazanych w SZOOP w ramach Działania/Poddziałania.

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę
wymogów w zakresie utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy
wdrożeniowej.

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo
„nie”.
Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu
wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy
stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu .

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie”
albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy”
projektu, w którym nie przewidziano
utworzenia partnerstwa.

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w projekcie o
wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000
EUR wkładu publicznego (rozumianego jako dofinansowanie ze środków EFS
wraz z dofinansowaniem ze środków Budżetu Państwa oraz wkład własny – o
ile pochodzi ze środków publicznych np. JST, FP) uproszczonych metod
rozliczania wydatków.

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu
wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie”

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
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Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
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Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.

albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy”
danego projektu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów złożonego
wniosku o dofinansowanie z wymogami przewidzianymi dla danego
Działania/Poddziałania w ramach RPO WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP
RPO WiM 2014-2020 w zakresie:


4.

Zgodność projektu z zapisami
SZOOP
RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu
projektu, wyboru grupy docelowej,
minimalnej i maksymalnej wartości
projektu oraz limitów i ograniczeń w
realizacji projektu.

zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów”
w SZOOP RPO WiM 2014-2020,



zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa
docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w SZOOP RPO WiM 20142020,



zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu wskazaną w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),



limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w SZOOP
RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).

Instytucja organizująca konkurs może w Regulaminie konkursu zawęzić ww.
zakresy zgodności z SZOOP w ramach Działania/Poddziałania, z wyłączeniem
zakresu zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu wskazaną w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).

5.

Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie
zgodny z zasadą równości szans kobiet i
mężczyzn (w oparciu o standard
minimum).

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada spełnienie
standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów oceny określonych w
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz
na zasadach określonych w tych Wytycznych. Standard minimum jest
spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria
oceny. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6 ponieważ
kryterium nr 2 i 3 są alternatywne.
1.

We wniosku o dofinansowanie projektu podano informacje, które
potwierdzają istnienie (albo brak istnienia) barier równościowych w
obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie” albo „do negocjacji” co oznacza, że
projekt może być uzupełniany lub poprawiany
w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie
opisanym
w
stanowisku
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria merytoryczne lub też został
skierowany do negocjacji.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie” albo „do negocjacji” co oznacza, że
projekt może być uzupełniany lub poprawiany
w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie
opisanym
w
stanowisku
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o

projektu (punktacja od 0 do 1).

6.

Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie
zgodny z zasadą zrównoważonego
rozwoju.

2.

Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania
odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze
tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu
(punktacja od 0 do 2).

3.

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o
dofinansowanie projektu zawiera działania zapewniające
przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na
żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe
(punktacja od 0 do 2).

4.

Wskaźnik (-i) realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć
i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty projektu
przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w
obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania
projektu (punktacja od 0 do 2).

5.

Wniosek o dofinansowanie projektu wskazuje jakie działania zostaną
podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem
(punktacja od 0 do 1).

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada zgodność z
zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria merytoryczne lub też został
skierowany do negocjacji.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie” albo „do negocjacji” co oznacza, że
projekt może być uzupełniany lub poprawiany
w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie
opisanym
w
stanowisku
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie

kryteria merytoryczne lub
skierowany do negocjacji.

7.

Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie
miał pozytywny wpływ na zasadę
równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności
dla
osób
z
niepełnoprawnościami.

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada zgodność
projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnoprawnościami, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach kryterium nie jest
weryfikowana zasada równości szans kobiet i mężczyzn.
Zgodność kryterium będzie weryfikowana na podstawie treści wniosku o
dofinasowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać
pozytywny wpływ projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji;
przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności do
oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników
(potencjalnych uczestników) oraz zapewnienie dostępności wszystkich
produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich
ich użytkowników.
W przypadku nowo tworzonych i istotnie
modernizowanych zasobów cyfrowych i infrastruktury (architektonicznej i
transportowej) wytworzonych w ramach projektu, należy wskazać, że zostały
one zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w
przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm
racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

też

został

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie” albo „do negocjacji” co oznacza, że
projekt może być uzupełniany lub poprawiany
w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie
opisanym
w
stanowisku
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria merytoryczne lub też został
skierowany do negocjacji.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

8.

9.

W trakcie oceny nie stwierdzono
niezgodności
z
prawodawstwem
krajowym w zakresie odnoszącym się do
sposobu realizacji i zakresu projektu.

Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie
zgodny z zasadami pomocy publicznej lub
pomocy de minimis.

W ramach kryterium weryfikowana
prawodawstwem krajowym.

będzie

zgodność

projektu

z

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada zgodność z
zasadami pomocy publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i
grup docelowych, również oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach
projektu pomocy de minimis/pomocy publicznej, przy uwzględnieniu reguł
ogólnych jej przyznawania oraz warunków jej dopuszczalności w danym
typie projektu.,

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie” albo „do negocjacji” co oznacza, że
projekt może być uzupełniany lub poprawiany
w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie
opisanym
w
stanowisku
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria merytoryczne lub też został
skierowany do negocjacji.
Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu
wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane
na
etapie
oceny
merytorycznej.Ocena spełnienia kryterium
polega na przypisaniu mu wartości logicznych
„tak” albo „nie” albo „nie dotyczy” albo „do
negocjacji” co oznacza, że projekt może być
uzupełniany lub poprawiany w części
dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

Kryteria punktowe

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać:


W projektach, które nie zawierają
analizy ryzyka: max 25 pkt, przy czym
przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie
co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 15 pkt



W projektach, które zawierają analizę
ryzyka: max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium
należy rozumieć uzyskanie co najmniej
60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność doboru grupy
docelowej do zapisów SZOOP RPO WiM 2014-2020 oraz opis specyfiki tej
grupy , w tym:
 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci
wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej,
 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być
udzielane w ramach projektu,
1.

Adekwatność doboru grupy docelowej do
SZOOP RPO WiM 2014-2020 oraz jakość
diagnozy specyfiki tej grupy.

 barier, na które napotykają uczestnicy projektu,
 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i
kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o dofinansowanie na etapie
realizacji projektu w zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia
kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełnienia kryterium.

Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający, tzn. w
przypadku projektów o równej ogólnej liczbie
punktów wyższe miejsce na liście projektów
wybranych do dofinansowania otrzymuje ten,
który uzyskał wyższą liczbę punktów w
przedmiotowym kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu

(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie konkursu.
Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.
W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność celu projektu z SZOOP
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł
oraz sposobu ich pomiaru, w tym:

2.

Zgodność celu projektu z SZOOP RPO WiM
2014-2020 oraz adekwatność doboru i
opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru.



wskazanie celu projektu,



dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników rezultatu i
produktu, w tym wskaźników programowych i specyficznych),



wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników.

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o dofinansowanie na etapie
realizacji projektu w zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia
kryterium w sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełnienia kryterium.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać:


W projektach, które nie zawierają
analizy ryzyka: max 15 pkt, przy czym
przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie
co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 9 pkt



W projektach, które zawierają analizę
ryzyka: max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium
należy rozumieć uzyskanie co najmniej
60% punktów w ramach danego

kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (4
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryteriach punktowych nr 1, 4, 7,
wyższe miejsce na liście projektów wybranych
do dofinansowania otrzymuje ten, który uzyskał
wyższą liczbę punktów w przedmiotowym
kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg
przedstawienia analizy ryzyka wskazano w
Regulaminie konkursu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej analizy ryzyka
nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy), w tym:
 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie
wartości docelowej wskaźników rezultatu,
 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka),
3.

Trafność opisanej analizy ryzyka
nieosiągnięcia założeń projektu.

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie
będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia
ryzyka.

.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać max
10 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj.6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (7
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryteriach punktowych nr 1, 2, 4, 5,
6, 7, wyższe miejsce na liście projektów
wybranych do dofinansowania otrzymuje ten,
który uzyskał wyższą liczbę punktów w
przedmiotowym kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,

stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań przewidzianych do
realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w tym:

4.

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



szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań oraz
racjonalność harmonogramu realizacji projektu,



przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania,



uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile
dotyczy),



sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile
dotyczy),



trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości docelowej dla
rozliczenia kwot ryczałtowych) i dokumentów potwierdzających ich
wykonanie (o ile dotyczy).

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o dofinansowanie na etapie
realizacji projektu w zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia
kryterium w sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełnienia kryterium.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać max
20 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj.
12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (2
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryterium punktowym nr 1, wyższe
miejsce na liście projektów wybranych do
dofinansowania otrzymuje ten, który uzyskał
wyższą liczbę punktów w przedmiotowym
kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu

(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie kryteria
merytoryczne lub też kryteria merytoryczne
lub też został skierowany do negocjacji.
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność potencjału
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania
projektem, w tym opis:

5.

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem.



potencjału finansowego,



posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego wykorzystania w
ramach projektu,



posiadanego potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków
lokalowych,



kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,



struktury zarządzania projektem.

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o dofinansowanie na etapie
realizacji projektu w zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia
kryterium w sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać max
10 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 6 pkt.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (5
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryteriach punktowych nr 1, 2, 4, 7,
wyższe miejsce na liście projektów wybranych
do dofinansowania otrzymuje ten, który uzyskał
wyższą liczbę punktów w przedmiotowym

moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełnienia kryterium.

kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

W ramach kryterium weryfikowana będzie:

6.

Adekwatność doświadczenia
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy)
do zakresu realizacji projektu oraz ich
potencjał społeczny

 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy)
do zakresu realizacji projektu, w tym w zakresie tematycznym, jakiego
dot. projekt, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie
projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć
realizacja projektu,


opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy).

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać max
10 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (6

stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryteriach punktowych nr 1, 2, 4, 5,
7, wyższe miejsce na liście projektów
wybranych do dofinansowania otrzymuje ten,
który uzyskał wyższą liczbę punktów w
przedmiotowym kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.
W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość budżetu projektu,
w tym:
7.

Prawidłowość budżetu projektu.



racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana jako relacja
nakład/rezultat oraz rynkowość kosztów) oraz kwalifikowalność
wydatków,

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać max
20 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach



niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,



poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy).



techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu.



poziom i prawidłowość cross-financingu,



poziom i prawidłowość środków trwałych,



poziom i prawidłowość wkładu własnego, poziom kosztów pośrednich.

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o dofinansowanie na etapie
realizacji projektu w zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia
kryterium w sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełnienia kryterium.

danego kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (3
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryteriach punktowych nr 1 i 4,
wyższe miejsce na liście projektów wybranych
do dofinansowania otrzymuje ten, który
uzyskał
wyższą
liczbę
punktów
w
przedmiotowym kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

*Kryteria specyficzne dla I i IV typu projektów

KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE*
Ocena
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Wnioskodawca oświadcza, że szkoła/placówka
prowadząca kształcenie zawodowe zawarła
porozumienie z pracodawcą/przedsiębiorcą lub
grupą
pracodawców/przedsiębiorców,
którego/których zakres prowadzonej działalności
jest zgodny z profilem/profilami kształcenia
wspieranym/wspieranymi w ramach projektu oraz
deklaruje,
że
pracodawca/
przedsiębiorca
uczestniczył w konstruowaniu założeń projektu.

2.

Wnioskodawca
zawarł
porozumienie/
porozumienia pomiędzy szkołą kształcącą w
danym zawodzie a pracodawcą/organizacją
pracodawców,
przedsiębiorcą/organizacją
przedsiębiorców, na potrzeby których dany zawód
będzie
tworzony,
modernizowany
lub
unowocześniany.

3.

Projekty związane z zakupami w ramach crossfinancingu w szkołach i placówkach prowadzących
kształcenie
zawodowe
będą
finansowane
wyłącznie, jeśli zostanie zagwarantowana trwałość
inwestycji z EFS w rozumieniu Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

(Tak / Nie lub
pkt.)

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
Projekty niespełniające danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
Projekty niespełniające danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
Projekty niespełniające danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Dotyczy I typu projektów - Model I.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem
weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu. Kryterium
wynikające z warunków brzegowych wyboru operacji
wskazanych RPO WiM 2014-2020.
Dotyczy I typu projektów - Model III.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem
weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu.
Kryterium wynikające z warunków brzegowych wyboru
operacji wskazanych RPO WiM 2014-2020.
Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz IV
typu projektów.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem
weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu.

4.

Projekty związane z zakupami w ramach środków
trwałych w szkołach i placówkach prowadzących
kształcenie
zawodowe
będą
finansowane
wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji projektu
będą
przekazane
szkołom/placówkom
prowadzącym kształcenie zawodowe, w których
realizowany był projekt, na ich działalność
statutową.

5.

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę,
filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną działalności
podmiotu) na terenie województwa warmińsko –
mazurskiego z możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji
wdrażanego
projektu
oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość
osobistego kontaktu z kadrą projektu.

6.

Wnioskodawcą
jest
organ
prowadzący
szkołę/placówkę systemu oświaty prowadzącą
kształcenie zawodowe, w której realizowany
będzie projekt lub inny podmiot prowadzący
statutową działalność o charakterze edukacyjnym
realizujący projekt w partnerstwie z organem
prowadzącym szkołę/placówkę systemu oświaty
prowadzącą kształcenie zawodowe, w której
realizowany będzie projekt.

7.

Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku
ponadgimnazjalnych
szkół
prowadzących
kształcenie zawodowe, które w wyniku reformy
oświaty nie zostały/ą przekształcone/włączone w
strukturę innych szkół oraz będą likwidowane,
wsparcie będzie skierowane wyłącznie do uczniów
tych szkół.

Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz IV
typu projektów.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem
weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu.

Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz
IV typu projektów.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem
weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu.

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
Projekty niespełniające danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
Projekty niespełniające danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
Projekty niespełniające danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej.
Projekty niespełniające danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

TAK/NIE

Dotyczy I typu projektów - Model III.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu zgodnie ze sposobem
weryfikacji
wskazanym
w
Regulaminie
konkursu.
Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do
realizacji projektu przez najbardziej doświadczonych i
znających swoje placówki projektodawców posiadających
najlepsze, niezbędne informacje do realizacji projektów w
szkołach.
Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz IV
typu projektów.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem
weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu.
Kryterium wynikające z warunków brzegowych wyboru
operacji wskazanych RPO WiM 2014-2020.

*Kryteria specyficzne dla I i IV typu projektów.

KRYTERIA SPECYFICZNE FAKULTATYWNE*

Ocena
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

(Tak / Nie lub
pkt.)

Dotyczy I typu projektów- Model III.
1.

Tworzeniu nowych zawodów powinno towarzyszyć
wygaszanie starych, na których absolwentów
znacząco zmniejsza się zapotrzebowanie.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest zawrzeć informacje jaki zawód/jakie
zawody w szkole lub placówce systemu oświaty prowadzącej
kształcenie zawodowe będzie/będą wygaszane.

Kryterium fakultatywne, punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne do przyznania
dofinansowania ale ma charakter premiujący.

5 Pkt

Kryterium punktowe (0-5 pkt.)

Dotyczy I typu projektów – Model III.

2.

Projekt zakłada tworzenie nowego zawodu
służącego rozwojowi inteligentnych specjalizacji
województwa.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest zawrzeć informację, że realizacja działań
będzie służyła rozwojowi Inteligentnych Specjalizacji
zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do
roku 2025.

Kryterium fakultatywne, punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne do przyznania
dofinansowania ale ma charakter premiujący.

5 Pkt

Kryterium punktowe (0-5 pkt.)

Dotyczy I typu projektów - Model I.

3.

Projekt
zakłada
partycypację
finansową
pracodawców w wymiarze co najmniej 5 % w
kosztach organizacji i prowadzenia stażu
zawodowego/praktyki zawodowej.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu (szczegółowego budżetu
projektu), gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć
informacje umożliwiające ocenę wskazanego kryterium.
Kryterium wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Kryterium fakultatywne, punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne do przyznania
dofinansowania ale ma charakter premiujący.
Kryterium punktowe (0-5 pkt.)

5 Pkt

W przypadku:

4.

-

zawodów nowo wprowadzonych do
klasyfikacji
zawodów
szkolnictwa
zawodowego,

-

zawodów wprowadzonych
modernizacji
oferty
zawodowego,

-

w efekcie
kształcenia

tworzenia nowych kierunków nauczania
lub nowych zawodów (na które
występuje deficyt na regionalnym lub
lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe
wśród
nauczycieli
kształcenia
zawodowego),

Dotyczy I typu projektów - Model III.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest zawrzeć informacje umożliwiające ocenę
wskazanego kryterium.

Kryterium fakultatywne, punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne do przyznania
dofinansowania ale ma charakter premiujący.

5 Pkt

Kryterium punktowe (0-5 pkt.)

projekt zakłada udział w studiach podyplomowych
lub kursach kwalifikacyjnych przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia
zawodowego.
Dotyczy I typu projektów - Model II .

5.

Projekt przewiduje wsparcie, w ramach którego
prowadzone będą szkolenia dla nauczycieli z
wykorzystania w nauczaniu e-podręczników bądź
e-zasobów/e-materiałów
dydaktycznych
stworzonych dzięki środkom EFS w latach 20072013 i/lub 2014-2020.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest zawrzeć informacje umożliwiające ocenę
wskazanego kryterium, tj. opisać szkolenia, dzięki którym
nauczyciele zdobędą umiejętności w zakresie wykorzystania
w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów
dydaktycznych, które zostały stworzone dzięki EFS w latach
2007-2013 i/lub 2014-2020.
Dotyczy I typu projektów - Model I, Model II oraz Model III.

6.

Projekt zakłada współpracę szkoły/placówki
prowadzącej kształcenie zawodowe z podmiotami
z
otoczenia
społecznogospodarczego
(pracodawcami/organizacjami
pracodawców,

Ocenie podlegać będzie zadeklarowana przez Wnioskodawcę
liczba podpisanych porozumień pomiędzy szkołą/placówką
prowadzącą kształcenie zawodowe lub jej organem
prowadzącym a podmiotami z otoczenia społeczno-

Kryterium fakultatywne, punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne do przyznania
dofinansowania, ale ma charakter premiujący.

3 Pkt

Kryterium punktowe (0-3 pkt.)

Kryterium fakultatywne, punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne do przyznania
dofinansowania ale ma charakter premiujący.
Kryterium punktowe (0-1-2-3 pkt.)

1-3 Pkt

przedsiębiorcami/organizacjami przedsiębiorców,
instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi), w
tym ze stworzonymi w ramach RPO 2014-2020
bądź istniejącymi CKZiU lub CKP, o ile wynika to z
charakteru realizowanych działań.

gospodarczego (w przypadku Modelu I oraz Modelu III
wykraczających poza zakres porozumień wymaganych w
ramach kryteriów specyficznych obligatoryjnych).
W ramach kryterium, możliwe jest uzyskanie następującej
liczby punktów:
1-2 porozumienia – 1 pkt
3-4 porozumienia – 2 pkt
5 i więcej porozumień – 3 pkt.
IZ RPO WiM 2014-2020 na etapie podpisania umowy o
dofinansowanie projektu zobowiąże Wnioskodawcę do
potwierdzenia
(w
stosownym
oświadczeniu),
iż
zadeklarowane porozumienia zostały zawarte, pod rygorem
odstąpienia od zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.
Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz IV
typu projektów.

7.

Realizacja projektu odbywa się z wykorzystaniem
narzędzi, metod lub form pracy wypracowanych w
ramach
projektów,
w
tym
pozytywnie
zwalidowanych
produktów
projektów
innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013
w ramach PO KL i/lub z wykorzystaniem w
szkołach/placówkach prowadzących kształcenie
zawodowe e-podręczników bądź e-zasobów/emateriałów dydaktycznych stworzonych dzięki
środkom EFS w latach 2007-2013 i/lub 20142020*.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest zawrzeć informacje umożliwiające ocenę
wskazanego
kryterium:
należy
wskazać
nazwę
projektodawcy, tytuł projektu oraz zakres wykorzystanych
narzędzi, metod, form pracy oraz produktów wypracowanych
w ramach projektów, w tym pozytywnie zwalidowanych
projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2013
w ramach PO KL i/lub e-podręczniki bądź e-zasoby/emateriały dydaktyczne stworzone dzięki EFS w latach 20072013 i/lub 2014-2020.
* wykorzystanie w szkołach/placówkach prowadzących
kształcenie zawodowe e-podręczników bądź e-zasobów/emateriałów dydaktycznych (…) możliwe jest wyłącznie w
przypadku realizacji IV typu projektów.
Kryterium
ma
na
celu
zastosowanie
rozwiązań
wypracowanych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 lub
2014-2020, przyczyniających się do poprawy jakości
kształcenia w szkołach/ placówkach prowadzących
kształcenie zawodowe oraz pozytywnie wpłynie na osiągane

Kryterium fakultatywne, punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne do przyznania
dofinansowania, ale ma charakter premiujący.
Kryterium punktowe (0-3 pkt.)

3 Pkt

rezultaty.
Projekty
innowacyjne
zrealizowane
w
województwie warmińsko-mazurskim oraz na terenie całego
kraju dostępne są na stronie Krajowej Instytucji
Wspomagającej (http://kiw-pokl.org.pl).

8.

Projekt jest komplementarny z inwestycjami w
infrastrukturę
edukacyjną
zrealizowanymi
w perspektywie 2007-2013, bądź planowanymi do
realizacji w ramach priorytetu 10a (Inwestycje w
edukację, umiejętności i uczenie się przez całe
życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej), Poddziałania 9.3.1 (Infrastruktura
kształcenia zawodowego) RPO WiM 2014-2020,
na terenie Województwa Warmińsko
–
Mazurskiego
finansowanymi
ze
środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz
IV typu projektów.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany
jest
wykazać
komplementarność
podejmowanych w projekcie działań z działaniami
zrealizowanymi ze środków EFRR w perspektywie 2007-2013,
bądź planowanymi do realizacji w ramach priorytetu 10a, Osi
IX, Poddziałanie 9.3.1 RPO WiM 2014-2020. Wnioskodawca
powinien wskazać konkretne działania w obu projektach,
które są względem siebie komplementarne, tytuł projektu
który był lub będzie współfinansowany z innych niż EFS źródeł
wspólnotowych oraz wskazać przedmiotowe źródło
finansowania.

Kryterium fakultatywne, punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne do przyznania
dofinansowania, ale ma charakter premiujący.

3 Pkt

Kryterium punktowe (0-3 pkt.)

Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz
IV typu projektów.

9.

Projekt jest komplementarny z interwencją w
ramach priorytetu 9b (wspieranie rewitalizacji
fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich)
RPO WiM 2014-2020.

Kryteria etapu negocjacji

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany
jest
wykazać
komplementarność
podejmowanych w projekcie działań z działaniami
podejmowanymi w ramach priorytetu 9b (Oś 8 RPO WiM
Obszary wymagające rewitalizacji). Wnioskodawca powinien
wskazać konkretne działania w obu projektach, które są
względem siebie komplementarne, tytuł projektu który był
lub będzie współfinansowany z innych niż EFS źródeł
wspólnotowych oraz wskazać przedmiotowe źródło
finansowania.

Kryterium fakultatywne, punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne do przyznania
dofinansowania, ale ma charakter premiujący.
Kryterium punktowe (0-3 pkt.)

3 Pkt

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Ocena

Opis znaczenia kryterium

(Tak / Nie lub pkt.)

Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez
oceniających w kartach oceny projektu związane z oceną
kryteriów wyboru projektów oraz ewentualnie dodatkowe
kwestie wskazane przez przewodniczącego KOP związane z
oceną kryteriów wyboru projektów.
Zakończenie negocjacji wynikiem pozytywnym oznacza, że w
ich wyniku

1.

Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.

a) do wniosku zostały wprowadzone korekty wskazane przez
oceniających w kartach oceny projektu i/lub przez
przewodniczącego KOP i/lub inne zmiany wynikające z
ustaleń dokonanych podczas negocjacji i/lub
b) KOP uzyskał i zaakceptował informacje i wyjaśnienia od
wnioskodawcy dotyczące określonych zapisów we wniosku,
wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu
i/lub przewodniczącego KOP i/lub

Ocena spełnienia kryterium
polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”, „nie”
albo
stwierdzeniu,
że
kryterium
„nie
dotyczy”
danego projektu.
Spełnienie
kryterium
jest
konieczne
do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na
etapie negocjacji.

c) do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż te,
które wynikają z kart oceny projektu i/lub uwag
przewodniczącego KOP i/lub ustaleń wynikających z procesu
negocjacji.
b) Katalog kryteriów wyboru projektów dla Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg (I i IV typ projektów) –
otrzymuje brzmienie:

WARUNKI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW KONKURSOWYCH W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA
LATA 2014-2020
Wezwanie do uzupełnienia lub poprawienia wniosku nastąpi zgodnie z art. 43 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Lp.

Nazwa warunku

Definicja warunku

Opis warunku

1.

Kompletność wniosku i załączników

Wniosek o dofinansowanie i załączniki
i
sporządzone
zgodnie
z
instrukcją
o dofinansowanie i regulaminem konkursu

są kompletne, spójne
wypełniania
wniosku

Forma złożenia wniosku i załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w formie
określonej w regulaminie konkursu

Warunek formalny zerojedynkowy.
Ocena spełniania warunku polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” lub
„nie”.
Warunek formalny zerojedynkowy.

2.

Ocena spełniania warunku polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” lub
„nie”.
Warunek formalny zerojedynkowy.

3.

Termin złożenia wniosku i załączników

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami został złożony w terminie
określonym w regulaminie konkursu

Ocena spełniania warunku polega na
przypisaniu wartości logicznych „tak” lub
„nie”.

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Kryteria zerojedynkowe
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Wnioskodawca zgodnie ze Szczegółowym
Opisem Osi Priorytetowych RPO WiM
2014-2020 jest podmiotem uprawnionym
do ubiegania się o dofinansowanie w
ramach
właściwego
Działania/
Poddziałania RPO WiM 2014-2020.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność Wnioskodawcy z typem
beneficjentów wskazanym w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO
WiM 2014-2020.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

W przypadku projektu partnerskiego
Wnioskodawca wykazał, że projekt
spełnia wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie przez Wnioskodawcę
wymogów w zakresie utworzenia partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy
wdrożeniowej.

Instytucja organizująca konkurs może w Regulaminie konkursu zawęzić typy
podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w stosunku do
wskazanych w SZOOP w ramach Działania/Poddziałania.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy
stanowiącego integralną część wniosku o dofinansowanie projektu .

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak” albo
„nie”.
Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu
wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Ocena

spełnienia

kryterium

polega

na

2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).

3.

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR30
wkładu publicznego31 są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których
mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.

przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie”
albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy”
projektu, w którym nie przewidziano
utworzenia partnerstwa.

W ramach kryterium weryfikowane będzie zastosowanie w projekcie o
wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000
EUR wkładu publicznego (rozumianego jako dofinansowanie ze środków EFS
wraz z dofinansowaniem ze środków Budżetu Państwa oraz wkład własny – o
ile pochodzi ze środków publicznych np. JST, FP) uproszczonych metod
rozliczania wydatków.

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność zapisów złożonego
wniosku o dofinansowanie z wymogami przewidzianymi dla danego
Działania/Poddziałania w ramach RPO WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP
RPO WiM 2014-2020 w zakresie:

4.

Zgodność projektu z zapisami
SZOOP
RPO WiM 2014-2020 w zakresie: typu
projektu, wyboru grupy docelowej,
minimalnej i maksymalnej wartości
projektu oraz limitów i ograniczeń w
realizacji projektu.



zgodności typu projektu z wykazem zawartym w „Typach projektów”
w SZOOP RPO WiM 2014-2020,



zgodności wyboru grupy docelowej z wykazem zawartym w „Grupa
docelowa/ ostateczni odbiorcy wsparcia w SZOOP RPO WiM 20142020,



zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu wskazaną w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy),



limitów i ograniczeń w realizacji projektów wskazanych w SZOOP

Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu
wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, „nie”
albo stwierdzeniu, że kryterium „nie dotyczy”
danego projektu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie” albo „do negocjacji” co oznacza, że
projekt może być uzupełniany lub poprawiany
w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie
opisanym
w
stanowisku
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie

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
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Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.).
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RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).
Instytucja organizująca konkurs może w Regulaminie konkursu zawęzić ww.
zakresy zgodności z SZOOP w ramach Działania/Poddziałania, z wyłączeniem
zakresu zgodności z minimalną i maksymalną wartością projektu wskazaną w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 (o ile dotyczy).
W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada spełnienie
standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów oceny określonych w
Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 oraz
na zasadach określonych w tych Wytycznych. Standard minimum jest
spełniony w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów za poniższe kryteria
oceny. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 6 ponieważ
kryterium nr 2 i 3 są alternatywne.
1.

5.

Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie
zgodny z zasadą równości szans kobiet i
mężczyzn (w oparciu o standard
minimum).

We wniosku o dofinansowanie projektu podano informacje, które
potwierdzają istnienie (albo brak istnienia) barier równościowych w
obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania
projektu (punktacja od 0 do 1).

2.

Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania
odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w obszarze
tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu
(punktacja od 0 do 2).

3.

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o
dofinansowanie projektu zawiera działania zapewniające
przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na
żadnym etapie realizacji projektu nie wystąpiły bariery równościowe
(punktacja od 0 do 2).

4.

Wskaźnik (-i) realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć
i/lub został umieszczony opis tego, w jaki sposób rezultaty projektu
przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych istniejących w
obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania
projektu (punktacja od 0 do 2).

kryteria merytoryczne lub
skierowany do negocjacji.

też

został

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie” albo „do negocjacji” co oznacza, że
projekt może być uzupełniany lub poprawiany
w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie
opisanym
w
stanowisku
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria merytoryczne lub też został
skierowany do negocjacji.

5.

6.

7.

Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie
zgodny z zasadą zrównoważonego
rozwoju.

Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie
miał pozytywny wpływ na zasadę
równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności
dla
osób
z
niepełnoprawnościami.

Wniosek o dofinansowanie projektu wskazuje jakie działania zostaną
podjęte w celu zapewnienia równościowego zarządzania projektem
(punktacja od 0 do 1).

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada zgodność z
zasadą zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada zgodność
projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnoprawnościami, o której mowa w art. 7 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 oraz Wytycznych w zakresie
realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn
w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. W ramach kryterium nie jest
weryfikowana zasada równości szans kobiet i mężczyzn.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie” albo „do negocjacji” co oznacza, że
projekt może być uzupełniany lub poprawiany
w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie
opisanym
w
stanowisku
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria merytoryczne lub też został
skierowany do negocjacji.
Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie” albo „do negocjacji” co oznacza, że
projekt może być uzupełniany lub poprawiany
w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie
opisanym
w
stanowisku
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie

Zgodność kryterium będzie weryfikowana na podstawie treści wniosku o
dofinasowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest wykazać
pozytywny wpływ projektu na zasadę równości szans i niedyskryminacji;
przez pozytywny wpływ należy rozumieć zapewnienie dostępności do
oferowanego w projekcie wsparcia dla wszystkich jego uczestników
(potencjalnych uczestników) oraz zapewnienie dostępności wszystkich
produktów projektu (które nie zostały uznane za neutralne) dla wszystkich
ich użytkowników.
W przypadku nowo tworzonych i istotnie
modernizowanych zasobów cyfrowych i infrastruktury (architektonicznej i
transportowej) wytworzonych w ramach projektu, należy wskazać, że zostały
one zaprojektowane zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania lub w
przypadku braku możliwości jej zastosowania wykorzystano mechanizm
racjonalnych usprawnień, zgodnie z warunkami określonymi w Wytycznych
w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans
kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

kryteria merytoryczne lub
skierowany do negocjacji.

też

został

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane na etapie oceny merytorycznej.

8.

W trakcie oceny nie stwierdzono
niezgodności
z
prawodawstwem
krajowym w zakresie odnoszącym się do
sposobu realizacji i zakresu projektu.

W ramach kryterium weryfikowana
prawodawstwem krajowym.

9.

Wnioskodawca wykazał, że projekt będzie
zgodny z zasadami pomocy publicznej lub
pomocy de minimis.

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy projekt zakłada zgodność z
zasadami pomocy publicznej w odniesieniu do form wsparcia, wydatków i
grup docelowych, również oceniana będzie możliwość udzielenia w ramach

będzie

zgodność

projektu

z

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” albo
„nie” albo „do negocjacji” co oznacza, że
projekt może być uzupełniany lub poprawiany
w części dotyczącej spełniania kryterium w
zakresie
opisanym
w
stanowisku
negocjacyjnym i określonym w Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa wniosku o
dofinansowanie przez Wnioskodawcę będzie
możliwa na etapie negocjacji, o ile projekt w
ramach oceny merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria merytoryczne lub też został
skierowany do negocjacji.
Spełnienie kryterium (lub przypisanie mu
wartości „nie dotyczy”) jest konieczne do
przyznania
dofinansowania.
Projekty

projektu pomocy de minimis/pomocy publicznej, przy uwzględnieniu reguł
ogólnych jej przyznawania oraz warunków jej dopuszczalności w danym
typie projektu.,

niespełniające przedmiotowego kryterium są
odrzucane
na
etapie
oceny
merytorycznej.Ocena spełnienia kryterium
polega na przypisaniu mu wartości logicznych
„tak” albo „nie” albo „nie dotyczy” albo „do
negocjacji” co oznacza, że projekt może być
uzupełniany lub poprawiany w części
dotyczącej spełniania kryterium w zakresie
opisanym w stanowisku negocjacyjnym i
określonym w Regulaminie. Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

Kryteria punktowe

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność doboru grupy
docelowej do zapisów SZOOP RPO WiM 2014-2020 oraz opis specyfiki tej
grupy , w tym:

1.

Adekwatność doboru grupy docelowej do
SZOOP RPO WiM 2014-2020 oraz jakość
diagnozy specyfiki tej grupy.

 istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci
wsparciem w kontekście zdiagnozowanej sytuacji problemowej,

Opis znaczenia kryterium
Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać:


W projektach, które nie zawierają
analizy ryzyka: max 25 pkt, przy czym
przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie
co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 15 pkt



W projektach, które zawierają analizę
ryzyka: max 20 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium

 potrzeb uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być
udzielane w ramach projektu,
 barier, na które napotykają uczestnicy projektu,
 sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i
kwestii zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o dofinansowanie na etapie

realizacji projektu w zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia
kryterium, w sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełnienia kryterium.

należy rozumieć uzyskanie co najmniej
60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający, tzn. w
przypadku projektów o równej ogólnej liczbie
punktów wyższe miejsce na liście projektów
wybranych do dofinansowania otrzymuje ten,
który uzyskał wyższą liczbę punktów w
przedmiotowym kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie konkursu.
Uzupełnienie lub
poprawa wniosku o dofinansowanie przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać:

W ramach kryterium weryfikowana będzie zgodność celu projektu z SZOOP
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność doboru i opisu wskaźników, źródeł
oraz sposobu ich pomiaru, w tym:

2.

Zgodność celu projektu z SZOOP RPO WiM
2014-2020 oraz adekwatność doboru i
opisu wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru.



wskazanie celu projektu,



dobór i opis wskaźników realizacji celów, (wskaźników rezultatu i
produktu, w tym wskaźników programowych i specyficznych),



wskazanie źródeł i sposobów pomiaru wskaźników.

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o dofinansowanie na etapie
realizacji projektu w zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia
kryterium w sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełnienia kryterium.



W projektach, które nie zawierają
analizy ryzyka: max 15 pkt, przy czym
przez spełnienie przedmiotowego
kryterium należy rozumieć uzyskanie
co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 9 pkt



W projektach, które zawierają analizę
ryzyka: max 10 pkt, przy czym przez
spełnienie przedmiotowego kryterium
należy rozumieć uzyskanie co najmniej
60% punktów w ramach danego
kryterium tj. 6 pkt

Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (4
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryteriach punktowych nr 1, 4, 7,
wyższe miejsce na liście projektów wybranych
do dofinansowania otrzymuje ten, który uzyskał
wyższą liczbę punktów w przedmiotowym
kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

W ramach kryterium weryfikowana będzie trafność opisanej analizy ryzyka
nieosiągnięcia założeń projektu (o ile dotyczy), w tym:
 sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie
wartości docelowej wskaźników rezultatu,
 sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka),
3.

Trafność opisanej analizy ryzyka
nieosiągnięcia założeń projektu.

 działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie
będą mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia
ryzyka.

.

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg
przedstawienia analizy ryzyka wskazano w
Regulaminie konkursu.
Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać max
10 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj.6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (7
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryteriach punktowych nr 1, 2, 4, 5,
6, 7, wyższe miejsce na liście projektów
wybranych do dofinansowania otrzymuje ten,

który uzyskał wyższą liczbę punktów w
przedmiotowym kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

W ramach kryterium weryfikowana będzie spójność zadań przewidzianych do
realizacji w ramach projektu oraz trafność doboru i opisu tych zadań, w tym:

4.

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



szczegółowy opis i uzasadnienie potrzeby realizacji zadań oraz
racjonalność harmonogramu realizacji projektu,



przyporządkowanie wskaźników realizacji do właściwego zadania,



uzasadnienie wyboru Partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile
dotyczy),

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać max
20 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj.
12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego



sposób, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile
dotyczy),



trafność doboru wskaźników (w tym ich wartości docelowej dla
rozliczenia kwot ryczałtowych) i dokumentów potwierdzających ich
wykonanie (o ile dotyczy).

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o dofinansowanie na etapie
realizacji projektu w zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia
kryterium w sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełnienia kryterium.

kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (2
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryterium punktowym nr 1, wyższe
miejsce na liście projektów wybranych do
dofinansowania otrzymuje ten, który uzyskał
wyższą liczbę punktów w przedmiotowym
kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie kryteria
merytoryczne lub też kryteria merytoryczne
lub też został skierowany do negocjacji.

5.

Adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem.

W ramach kryterium weryfikowana będzie adekwatność potencjału
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu zarządzania
projektem, w tym opis:

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać max



potencjału finansowego,



posiadanego potencjału kadrowego oraz sposobu jego wykorzystania w
ramach projektu,



posiadanego potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków
lokalowych,



kadry zewnętrznej zaangażowanej do realizacji projektu,



struktury zarządzania projektem.

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o dofinansowanie na etapie
realizacji projektu w zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia
kryterium w sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełnienia kryterium.

10 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 6 pkt.
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (5
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryteriach punktowych nr 1, 2, 4, 7,
wyższe miejsce na liście projektów wybranych
do dofinansowania otrzymuje ten, który uzyskał
wyższą liczbę punktów w przedmiotowym
kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria

merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać max
10 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 6 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
W ramach kryterium weryfikowana będzie:

6.

Adekwatność doświadczenia
Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy)
do zakresu realizacji projektu oraz ich
potencjał społeczny

 adekwatność doświadczenia Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy)
do zakresu realizacji projektu, w tym w zakresie tematycznym, jakiego
dot. projekt, na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie
projekt oraz na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć
realizacja projektu,


opis potencjału społecznego Wnioskodawcy i Partnerów (o ile dotyczy).

Kryterium ma charakter rozstrzygający (6
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryteriach punktowych nr 1, 2, 4, 5,
7, wyższe miejsce na liście projektów
wybranych do dofinansowania otrzymuje ten,
który uzyskał wyższą liczbę punktów w
przedmiotowym kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej

spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

W ramach kryterium weryfikowana będzie prawidłowość budżetu projektu,
w tym:

7.

Prawidłowość budżetu projektu.



racjonalność i efektywność wydatków projektu (rozumiana jako relacja
nakład/rezultat oraz rynkowość kosztów) oraz kwalifikowalność
wydatków,



niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,



poprawność uzasadnień kosztów (o ile dotyczy).



techniczna poprawność wypełnienia budżetu projektu.



poziom i prawidłowość cross-financingu,



poziom i prawidłowość środków trwałych,



poziom i prawidłowość wkładu własnego, poziom kosztów pośrednich.

IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o dofinansowanie na etapie
realizacji projektu w zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia
kryterium w sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełnienia kryterium.

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać max
20 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 12 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (3
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryteriach punktowych nr 1 i 4,
wyższe miejsce na liście projektów wybranych
do dofinansowania otrzymuje ten, który
uzyskał
wyższą
liczbę
punktów
w
przedmiotowym kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu
(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.
Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie.
Uzupełnienie lub poprawa
wniosku
o
dofinansowanie
przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie
kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.


Stopień realizacji wskaźników Strategii Rozwoju Elbląskiego Obszaru
Funkcjonalnego/ Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT bis
Elbląg)

Liczba punktów za to kryterium jest równa:
P = 0 – 0 pkt
P = 0,1 - 8 – 54 pkt
P = 9 - 15 – 58 pkt
8.

Zgodność ze Strategią Rozwoju
Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT bis Elbląg).

P = 16 - 22 – 62 pkt
P = 23 - 30 – 66 pkt
P = 31 i powyżej – 70 pkt
gdzie:
P=

wp1 wp2 wpx
+
+
ws1
ws2
wsx

x

* A, gdzie:

P - wartość stopnia realizacji wskaźników Strategii Rozwoju Elbląskiego
Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT bis
Elbląg)
wp – wartość wskaźnika produktu do osiągnięcia w ramach projektu
ws – wartość wskaźnika dla całej strategii ZIT

Spełnienie kryterium jest konieczne do
przyznania dofinansowania. Za spełnienie
przedmiotowego kryterium można uzyskać max
105 pkt, przy czym przez spełnienie
przedmiotowego kryterium należy rozumieć
uzyskanie co najmniej 60% punktów w ramach
danego kryterium tj. 63 pkt
Projekty niespełniające przedmiotowego
kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.
Kryterium ma charakter rozstrzygający (8
stopnia), tzn. w przypadku projektów o równej
ogólnej liczbie punktów i równej liczbie
punktów w kryteriach punktowych nr 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, wyższe miejsce na liście projektów
wybranych do dofinansowania otrzymuje ten,
który uzyskał wyższą liczbę punktów w
przedmiotowym kryterium.
Ocena merytoryczna spełnienia kryteriów
punktowych dokonywana jest na podstawie
zgodności treści wniosku o dofinansowanie
projektu z zapisami właściwego Regulaminu

x – ilość badanych wskaźników
A – maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach tego kryterium tj. 70
pkt


Zasięg oddziaływania projektu na obszarze ZIT bis Elbląg

Oceniany będzie zasięg terytorialny oddziaływania projektu:

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą oceny,
stanowiącą załącznik do Regulaminu.

- projekt oddziałuje na jedną gminę: 10 pkt
- projekt oddziałuje na więcej niż jedną gminę: 15 pkt
- projekt oddziałuje na cały obszar ZIT: 25 pkt
 Komplementarność
w ramach ZIT bis Elbląg:

(wraz z załącznikami, w tym Instrukcją
wypełniania wniosku o dofinansowanie
projektu współfinansowanego z EFS w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata
2014-2020).

projektu

- projekt jest kontynuacją projektu/ów realizowanego/ych na obszarze ZIT
bis Elbląg w perspektywie finansowej 2007-2013 – 5 pkt
- projekt jest częścią zintegrowanego przedsięwzięcia wskazanego w
Strategii ZIT bis Elbląg (uzupełnia lub jest uzupełniany przez projekty
finansowane z innych źródeł niż środki przeznaczone dla ZIT) – 5 pkt
IZ dopuszcza możliwość zmiany treści wniosku o dofinansowanie na etapie
realizacji projektu w zakresie branym pod uwagę przy ocenie spełnienia
kryterium w sytuacji wystąpienia zdarzeń niedających się przewidzieć na
moment składania wniosku o dofinansowanie. Każdy przypadek dokonania
ww. zmian będzie rozpatrywany indywidualnie przez IZ w kontekście
zachowania spełnienia kryterium.

Wnioskodawca może uzupełnić lub poprawić
wniosek o dofinansowanie w części dotyczącej
spełnienia kryterium w zakresie opisanym w
stanowisku negocjacyjnym i określonym w
Regulaminie. Uzupełnienie lub poprawa
wniosku o dofinansowanie przez
Wnioskodawcę będzie możliwa na etapie
negocjacji, o ile projekt w ramach oceny
merytorycznej spełnił wszystkie kryteria
merytoryczne lub też został skierowany do
negocjacji.

*Kryteria dotyczą I i IV typu projektów - ZIT bis Elbląg 2.4.2
KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE*
Ocena
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

(Tak / Nie lub pkt.)

Dotyczy I typu projektów - Model I.

1.

Wnioskodawca
oświadcza,
że
szkoła/placówka prowadząca kształcenie
zawodowe na obszarze ZIT bis Elbląg
zawarła
porozumienie
z
pracodawcą/przedsiębiorcą
lub
grupą
pracodawców/przedsiębiorców,
którego/których
zakres
prowadzonej
działalności jest zgodny z profilem/profilami
kształcenia wspieranym/wspieranymi w
ramach projektu oraz deklaruje, że
pracodawca/przedsiębiorca uczestniczył w
konstruowaniu założeń projektu.

Dotyczy I typu projektów - Model III.

2.

Wnioskodawca
zawarł
porozumienie/porozumienia
pomiędzy
szkołą kształcącą w danym zawodzie na
obszarze
ZIT
bis
Elbląg
a
pracodawcą/organizacją
pracodawców,
przedsiębiorcą/
organizacją
przedsiębiorców, na potrzeby których dany
zawód będzie tworzony ,modernizowany
lub unowocześniany.

3.

Projekty związane z zakupami w ramach
cross-financingu w szkołach i placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe z
obszaru ZIT bis Elbląg będą finansowane
wyłącznie, jeśli zostanie zagwarantowana
trwałość inwestycji z EFS w rozumieniu
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
Kryterium
obligatoryjne,
dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
zerojedynkowe,
wskazanym w Regulaminie konkursu.
weryfikowane na etapie
Kryterium wynikające z warunków brzegowych wyboru operacji oceny
merytorycznej.
TAK/NIE
wskazanych w RPO WiM 2014-2020.
Projekty
niespełniające
danego
kryterium
są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
wskazanym w Regulaminie konkursu. Kryterium wynikające z
warunków brzegowych wyboru operacji wskazanych w RPO WiM
2014-2020.

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny
merytorycznej.
TAK/NIE
Projekty
niespełniające
danego
kryterium
są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej .

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny
merytorycznej
.
TAK/NIE
Projekty
niespełniające
Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz IV typu
danego
kryterium
są
projektów.
odrzucane na etapie oceny
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku merytorycznej .
o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
wskazanym w Regulaminie konkursu.

Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz IV typu
projektów.

4.

Projekty związane z zakupami w ramach Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
środków trwałych w szkołach i placówkach o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
prowadzących kształcenie zawodowe z wskazanym w Regulaminie konkursu.
obszaru ZIT bis Elbląg będą finansowane
wyłącznie, jeśli po zakończeniu realizacji
projektu
będą
przekazane
szkołom/placówkom
prowadzącym
kształcenie
zawodowe,
w
których
realizowany był projekt na ich działalność
statutową.

5.

Wnioskodawca w okresie realizacji projektu
prowadzi biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną
prawnie dozwoloną formę organizacyjną
działalności podmiotu) na obszarze ZIT bis
Elbląg z możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające
uczestnikom
projektu
możliwość osobistego kontaktu z kadrą
projektu.

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny
merytorycznej
.
TAK/NIE
Projekty
niespełniające
danego
kryterium
są
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej .

Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz IV typu Kryterium
obligatoryjne,
projektów.
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
oceny
merytorycznej.
dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
Projekty
niespełniające
wskazanym w Regulaminie konkursu.
danego
kryterium
są TAK/NIE
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej.

6.

7.

Wnioskodawcą jest organ prowadzący
szkołę/placówkę
systemu
oświaty
prowadzącą kształcenie zawodowe na
obszarze ZIT bis Elbląg, w której
realizowany będzie projekt lub inny
podmiot prowadzący statutową działalność
o charakterze edukacyjnym realizujący
projekt w partnerstwie z organem
prowadzącym szkołę/placówkę systemu
oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe
na
obszarze
ZIT
bis
Elbląg,
w której projekt będzie realizowany.

Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku
ponadgimnazjalnych szkół prowadzących
kształcenie zawodowe na obszarze ZIT bis
Elbląg, które w wyniku reformy oświaty nie
zostały/ą
przekształcone/włączone
w
strukturę innych szkół oraz będą
likwidowane, wsparcie będzie skierowane
wyłącznie do uczniów tych szkół.

Dotyczy I typu projektów - Model III.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
wskazanym w Regulaminie konkursu.
Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do realizacji
projektu przez najbardziej doświadczonych i znających swoje
placówki projektodawców posiadających najlepsze, niezbędne
informacje do realizacji projektów w szkołach.

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny
merytorycznej.
Projekty
niespełniające
danego
kryterium
są
TAK/NIE
odrzucane na etapie oceny
merytorycznej .

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz IV typu weryfikowane na etapie
projektów.
oceny
merytorycznej.
Projekty
niespełniające
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
danego
kryterium
są TAK/NIE
dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
odrzucane
na
etapie
oceny
wskazanym w Regulaminie konkursu.
merytorycznej.
Kryterium wynikające z warunków brzegowych wyboru operacji
wskazanych w RPO WiM 2014-2020.

*Kryteria dotyczą I i IV typu projektów - ZIT bis Elbląg 2.4.2
KRYTERIA SPECYFICZNE FAKULTATYWNE*

Ocena
Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

(Tak / Nie lub pkt.)

1.

Tworzeniu nowych zawodów powinno Dotyczy I typu projektów- Model III.
towarzyszyć wygaszanie starych, na
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
których absolwentów znacząco zmniejsza
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
się zapotrzebowanie.
zawrzeć informacje jaki zawód/jakie zawody w szkole lub
placówce systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe na
obszarze ZIT bis Elbląg będzie/będą wygaszane.

Kryterium
fakultatywne,
punktowe
–
spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do
przyznania
dofinansowania ale ma 5 Pkt
charakter premiujący.
Kryterium
pkt.)

2.

3.

Projekt zakłada
tworzenie nowego
zawodu w szkołach i placówkach systemu
oświaty
prowadzących
kształcenie
zawodowe na obszarze ZIT bis Elbląg
służącego
rozwojowi
inteligentnych specjalizacji
województwa.

Dotyczy I typu projektów – Model III.

4.

Dotyczy I typu projektów- Model III.

punktowe

(0-5

Kryterium
fakultatywne,
punktowe
–
spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do
przyznania
dofinansowania ale ma 5 Pkt
charakter premiujący.

Kryterium wynikające z Wytycznych w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Kryterium
pkt.)
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
W przypadku:

(0-5

Kryterium
fakultatywne,
punktowe
–
spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do
przyznania
dofinansowania ale ma
5 Pkt
charakter premiujący.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
zawrzeć informację, że realizacja działań będzie służyła rozwojowi
Inteligentnych Specjalizacji zidentyfikowanych w Strategii
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa WarmińskoMazurskiego do roku 2025.
Kryterium
pkt.)

Projekt zakłada partycypację finansową Dotyczy I typu projektów- Model I.
pracodawców w wymiarze co najmniej 5 %
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
w kosztach organizacji i prowadzenia stażu
dofinansowanie projektu (szczegółowego budżetu projektu),
zawodowego/praktyki zawodowej.
gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć informacje
umożliwiające ocenę wskazanego kryterium.

punktowe

punktowe

(0-5

Kryterium
fakultatywne,
punktowe
–
spełnienie
- zawodów nowo wprowadzonych do Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
kryterium nie jest konieczne
klasyfikacji zawodów szkolnictwa dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
do
przyznania 5 Pkt
zawodowego,
zawrzeć informacje umożliwiające ocenę wskazanego kryterium.
dofinansowania ale ma
- zawodów wprowadzonych w efekcie
charakter premiujący.
modernizacji
oferty
kształcenia
Kryterium punktowe (0-5

zawodowego,

pkt.)

- tworzenia
nowych
kierunków
nauczania lub nowych zawodów (na
które
występuje
deficyt
na
regionalnym lub lokalnym rynku pracy
oraz braki kadrowe wśród nauczycieli
kształcenia zawodowego),
projekt
zakłada
udział
nauczycieli
kształcenia zawodowego zatrudnionych w
placówkach z obszaru ZIT bis Elbląg w
studiach podyplomowych lub kursach
kwalifikacyjnych przygotowujących do
wykonywania
zawodu
nauczyciela
kształcenia zawodowego.

5.

6.

Projekt przewiduje wsparcie, w ramach
którego prowadzone będą szkolenia dla
nauczycieli z wykorzystania w nauczaniu epodręczników
bądź
e-zasobów/emateriałów dydaktycznych stworzonych
dzięki środkom EFS w latach 2007-2013
i/lub 2014-2020.

Projekt
zakłada
współpracę
szkoły/placówki prowadzącej kształcenie
zawodowe na obszarze ZIT bis Elbląg z
podmiotami z otoczenia społecznogospodarczego
(pracodawcami/organizacjami
pracodawców,
przedsiębiorcami/organizacjami
przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy,
szkołami wyższymi), w tym ze stworzonymi
w ramach RPO 2014-2020 bądź
istniejącymi CKZiU lub CKP, o ile wynika to

Dotyczy I typu projektów - Model II .
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany
jest zawrzeć informacje umożliwiające ocenę wskazanego
kryterium tj. opisać szkolenia, dzięki którym nauczyciele zdobędą
umiejętności
w
zakresie
wykorzystania
w nauczaniu e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów
dydaktycznych, które zostały stworzone dzięki EFS w latach 20072013 i/lub 2014-2020.

Kryterium
fakultatywne,
punktowe
–
spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do
przyznania
dofinansowania, ale ma 3 Pkt
charakter premiujący.
Kryterium
pkt.)

punktowe

(0-3

Dotyczy I typu projektów - Model I, Model II oraz Model III.
Ocenie podlegać będzie zadeklarowana przez Wnioskodawcę
liczba podpisanych porozumień pomiędzy szkołą/placówką
prowadzącą kształcenie zawodowe lub jej organem prowadzącym
a podmiotami z otoczenia społeczno- gospodarczego (w
przypadku Modelu I oraz Modelu III wykraczających poza zakres
porozumień wymaganych w ramach kryteriów specyficznych
obligatoryjnych).
W ramach kryterium, możliwe jest uzyskanie następującej liczby
punktów:

Kryterium
fakultatywne,
punktowe
–
spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do
przyznania
dofinansowania ale ma
1-3 Pkt
charakter premiujący.
Kryterium punktowe (0-1-2-3
pkt.)

z charakteru realizowanych działań.



1-2 porozumienia – 1 pkt1-2 porozumienia – 1 pkt



3-4 porozumienia – 2 pkt



5 i więcej porozumień – 3 pkt.

IZ RPO WiM 2014-2020 na etapie podpisania umowy o
dofinansowanie projektu zobowiąże Wnioskodawcę do
potwierdzenia (w stosownym oświadczeniu), iż zadeklarowane
porozumienia zostały zawarte, pod rygorem odstąpienia od
zawarcia umowy o dofinansowanie projektu.

7.

Realizacja projektu odbywa się z
wykorzystaniem narzędzi, metod lub form
pracy
wypracowanych
w
ramach
projektów,
w
tym
pozytywnie
zwalidowanych produktów projektów
innowacyjnych zrealizowanych w latach
2007-2013 w ramach PO KL i/lub z
wykorzystaniem w szkołach/placówkach
prowadzących kształcenie zawodowe epodręczników
bądź
e-zasobów/emateriałów dydaktycznych stworzonych
dzięki środkom EFS w latach 2007-2013
i/lub 2014-2020*.

Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz IV
typu projektów.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
zawrzeć informacje umożliwiające ocenę wskazanego kryterium:
należy wskazać nazwę projektodawcy, tytuł projektu oraz zakres
wykorzystanych narzędzi, metod, form pracy oraz produktów
wypracowanych w ramach projektów, w tym pozytywnie
zwalidowanych projektów innowacyjnych zrealizowanych w
latach 2007-2013 w ramach PO KL i/lub e-podręczniki bądź ezasoby/e-materiały dydaktyczne stworzone dzięki EFS w latach
2007-2013 i/lub 2014-2020.

Kryterium
fakultatywne,
punktowe
–
spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do
przyznania
dofinansowania, ale ma
3 pkt
*wykorzystanie
w
szkołach/placówkach
prowadzących charakter premiujący.
kształcenie
zawodowe Kryterium punktowe (0-3
e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych pkt.)
(…) możliwe jest wyłącznie w przypadku realizacji IV typu
projektów.
Kryterium ma na celu zastosowanie rozwiązań wypracowanych
dzięki środkom EFS
w latach 2007-2013 lub 2014-2020,
przyczyniających się do poprawy jakości kształcenia w szkołach/
placówkach prowadzących kształcenie zawodowe oraz
pozytywnie wpłynie na osiągane rezultaty. Projekty innowacyjne
zrealizowane w województwie warmińsko-mazurskim oraz na
terenie całego kraju dostępne są na stronie Krajowej Instytucji

Wspomagającej (http://kiwpokl.org.pl).

8.

9.

Projekt
jest
komplementarny
z inwestycjami
w
infrastrukturę
edukacyjną
zrealizowanymi
w
perspektywie
2007-2013,
bądź
planowanymi do realizacji w ramach
priorytetu 10a (Inwestycje w edukację,
umiejętności i uczenie się przez całe życie
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i
szkoleniowej),
Poddziałania
9.3.1
(Infrastruktura kształcenia zawodowego)
RPO WiM 2014-2020, na obszarze ZIT bis
Elbląg Województwa Warmińsko –
Mazurskiego finansowanymi ze środków
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju
Regionalnego.

Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz IV
typu projektu.

Projekt jest komplementarny z interwencją
w ramach priorytetu
9b (wspieranie
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i
społecznej ubogich społeczności na
obszarach miejskich i wiejskich) RPO WiM
2014-2020, na obszarze ZIT bis Elbląg
Województwa Warmińsko – Mazurskiego
finansowaną ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Dotyczy I typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz IV
Kryterium
fakultatywne,
typu projektów.
punktowe
–
spełnienie
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o kryterium nie jest konieczne
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest do
przyznania
wykazać komplementarność podejmowanych w projekcie działań dofinansowania, ale ma
3 pkt
z działaniami podejmowanymi w ramach priorytetu 9b (Oś 8 RPO charakter premiujący.
WiM Obszary wymagające rewitalizacji) Wnioskodawca powinien
wskazać konkretne działania w obu projektach, które są Kryterium punktowe (0-3
względem siebie komplementarne, tytuł projektu który był lub pkt.)

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
wykazać komplementarność podejmowanych w projekcie działań
z działaniami zrealizowanymi ze środków EFRR w perspektywie
2007-2013, bądź planowanymi do realizacji w ramach priorytetu
10a, Osi IX, Poddziałanie 9.3.1 RPO WiM 2014-2020.
Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania w obu
projektach, które są względem siebie komplementarne, tytuł
projektu który był lub będzie współfinansowany z innych niż EFS
źródeł wspólnotowych oraz wskazać przedmiotowe źródło
finansowania.

będzie współfinansowany z innych niż EFS źródeł wspólnotowych
oraz wskazać przedmiotowe źródło finansowania.

Kryterium
fakultatywne,
punktowe
–
spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do
przyznania
dofinansowania, ale ma
3 pkt
charakter premiujący.
Kryterium
pkt.)

punktowe

(0-3

Kryteria etapu negocjacji

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Negocjacje obejmują wszystkie kwestie wskazane przez
oceniających w kartach oceny projektu związane z oceną
kryteriów wyboru projektów oraz ewentualnie dodatkowe
kwestie wskazane przez przewodniczącego KOP związane z
oceną kryteriów wyboru projektów.
Zakończenie negocjacji wynikiem pozytywnym oznacza, że w ich
wyniku:

Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym.

a) do wniosku zostały wprowadzone korekty wskazane przez
oceniających w kartach oceny projektu i/lub przez
przewodniczącego KOP i/lub inne zmiany wynikające z ustaleń
dokonanych podczas negocjacji i/lub
b) KOP uzyskał i zaakceptował informacje i wyjaśnienia od
wnioskodawcy dotyczące określonych zapisów we wniosku,
wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu i/lub
przewodniczącego KOP i/lub
c) do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż te, które
wynikają z kart oceny projektu i/lub uwag przewodniczącego
KOP i/lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji.

Spełnienie kryterium jest
konieczne do przyznania
dofinansowania. Projekty
niespełniające
przedmiotowego kryterium
są odrzucane na etapie
negocjacji.

Ocena spełnienia kryterium
polega na przypisaniu mu
wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że
kryterium „nie dotyczy”
danego projektu.

