Kryteria wyboru projektów
Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20 oraz
Konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20

Olsztyn, 2 i 3 września 2020 r.

WARUNKI FORMALNE

Kompletność wniosku i załączników

Forma złożenia wniosku i załączników

Termin złożenia wniosku i załączników

1. Kompletność wniosku i załączników
Wniosek o dofinansowanie i załączniki są kompletne, spójne

i sporządzone zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku
o dofinansowanie (wersja 9.0) i Regulaminem konkursu
W ramach warunku weryfikowane będzie:
 opatrzenie wersji papierowej podpisami i pieczęciami osoby uprawnionej/osób
uprawnionych do podejmowania wiążących decyzji w imieniu Wnioskodawcy
i partnerów (zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu). Przez złożenie
podpisu należy rozumieć opatrzenie wniosku podpisem czytelnym (z imienia
i nazwiska) bądź złożenie podpisu nieczytelnego (parafy) wraz z pieczęcią imienną;
 czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały prawidłowo wypełnione;
 kompletność wydruku wersji papierowej wniosku o dofinansowanie projektu tj.
czy wydruk zawiera wszystkie strony o sumie kontrolnej zgodnej z wersją
elektroniczną;
 UWAGA! W obu konkursach załączniki do wniosku o dofinansowanie nie
są wymagane.

2. Forma złożenia wniosku i załączników

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

Sposób złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i załączników (o ile dotyczy)
został określony w Podrozdziale 2.4 niniejszego Regulaminu konkursu.

Wniosek należy złożyć:
• w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu
LSI MAKS (maks2.warmia.mazury.pl),
• w wersji papierowej (1 egzemplarz wydrukowany za
pośrednictwem ww. systemu).

UWAGA:
W ramach warunku weryfikowane będzie
czy wniosek o dofinansowanie projektu złożony został
w wersji papierowej.
Złożona wersja papierowa wniosku nie może stanowić
„Wydruku próbnego”.
Wnioski w wersji papierowej będą przyjmowane
w Departamencie Europejskiego Funduszu Społecznego, adres:
ul. E. Plater 1, II piętro, pokój 313.
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście
oraz nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską.

3. Termin złożenia wniosku i załączników
Wniosek o dofinansowanie wraz załącznikami został złożony
w terminie określonym w Regulaminie konkursu.
Termin złożenia wniosku o dofinansowanie projektu i załączników
(o ile dotyczy) został określony w Podrozdziale 2.4 niniejszego Regulaminu
konkursu.
• wnioski w formie elektronicznej przyjmowane za pośrednictwem systemu
LSI MAKS2 od 01.09.2020 r. od godz. 0.00 do 15.09.2020 r. do godz. 15.00.
• wnioski w formie papierowej (1 egzemplarz) przyjmowane od 01.09.2020 r.
do 15.09.2019 r. (pn - pt) w godz. od 8.00 do 15.00.

PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW
Warunki formalne
Etap oceny
merytorycznej:

Kryteria
specyficzne
obligatoryjne

Etap negocjacji

Kryteria
zerojedynkowe

Kryteria
punktowe

Kryteria
specyficzne
fakultatywne

Etap oceny merytorycznej

Karta Oceny Merytorycznej (KOM):
 Kryteria specyficzne obligatoryjne weryfikowane na etapie
oceny merytorycznej - cz. B KOM
 Kryteria merytoryczne zerojedynkowe - cz. C KOM
 Kryteria merytoryczne punktowe - cz. D KOM
 Kryteria specyficzne fakultatywne - cz. E KOM

Kryteria specyficzne obligatoryjne
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej
Weryfikacja kryteriów w zależności od realizowanego typu (w tym Modelu),
na podstawie check-box w punkcie 4.7.1 wniosku o dofinansowanie oraz
w przypadku kryterium nr 1 (Model I, Model III - 1 typ projektu) dodatkowo na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
PAMIĘTAJ, aby spełnić kryterium, należy prawidłowo odznaczyć check-box „TAK”
jeśli spełniasz dane kryterium i dotyczy ono realizowanego Modelu.
Zanim odznaczysz check-box w punkcie 4.7.1
wniosku przy danym kryterium, sprawdź czy dotyczy
ono realizowanego przez Ciebie Modelu.

Kryteria specyficzne obligatoryjne
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej

UWAGA:
W ocenie kryteriów specyficznych obligatoryjnych
nie ma możliwości uzupełnienia/poprawienia/wyjaśniania
wniosku w zakresie ich spełnienia.

PAMIĘTAJ:
• aby zapisy w treści wniosku o dofinansowanie były spójne z odznaczonymi
kryteriami,
• jeśli dane kryterium specyficzne obligatoryjne nie dotyczy realizowanego
w projekcie Modelu, wówczas w pkt. 4.7.1 wniosku należy zaznaczyć
check-box „NIE DOTYCZY”.

Kryteria specyficzne obligatoryjne
Wnioskodawca oświadcza, że szkoła/placówka prowadząca kształcenie
zawodowe zawarła porozumienie z pracodawcą/przedsiębiorcą lub grupą
pracodawców/przedsiębiorców, którego/których działalność jest związana
z zawodem lub branżą, w której kształcą się uczniowie oraz oświadcza, że
pracodawca/przedsiębiorca uczestniczył w konstruowaniu założeń wsparcia
przewidzianego w projekcie.
Dotyczy 1 typu projektów (Model I)

1

Kryterium weryfikowane na podstawie pkt. 4.7.1 wniosku, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK”, który jest równoznaczny ze złożeniem
oświadczenia o ww. treści oraz na podstawie treści wniosku wskazującej na spełnienie
ww. kryterium.
W przypadku, gdy Wnioskodawca realizuje wyłącznie Model II i/lub Model III
to przedmiotowe kryterium go nie dotyczy, wówczas w pkt. 4.7.1 wniosku należy
odznaczyć check-box „NIE DOTYCZY”.

Kryteria specyficzne obligatoryjne
Wnioskodawca zawarł porozumienie/porozumienia pomiędzy szkołą
kształcącą w danym zawodzie a pracodawcą/organizacją pracodawców,
przedsiębiorcą/organizacją przedsiębiorców, na potrzeby których dany
zawód będzie tworzony lub unowocześniany.
Dotyczy 1 typu projektów (Model III)

2

Kryterium weryfikowane na podstawie pkt. 4.7.1 wniosku, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK”, który jest równoznaczny ze złożeniem
oświadczenia o ww. treści oraz na podstawie treści wniosku wskazującej na spełnienie
przedmiotowego kryterium.
W przypadku gdy Wnioskodawca realizuje wyłącznie Model I i/lub Model II
to przedmiotowe kryterium go nie dotyczy, wówczas w pkt. 4.7.1 wniosku należy
odznaczyć check-box „NIE DOTYCZY”.

Kryteria specyficzne obligatoryjne
Projekty związane z zakupami w ramach cross-financingu 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.
Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III)
oraz 4 typu projektów

3

W przypadku projektu, w którym zaplanowano wydatki związane z zakupami w ramach crossfinancingu kryterium weryfikowane na podstawie pkt. 4.7.1 wniosku, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK”, który jest równoznaczny ze złożeniem
oświadczenia, iż: w odniesieniu do współfinansowanego w ramach projektu cross-financingu
zostanie zachowana trwałość projektu przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz
Beneficjenta, natomiast w przypadku gdzie może wystąpić pomoc publiczna a przepisy
regulujące udzielanie pomocy publicznej wprowadzają bardziej restrykcyjne wymogi w tym
zakresie, wówczas stosuje się okres ustalony zgodnie z tymi przepisami.

Kryteria specyficzne obligatoryjne
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.

Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III)
oraz 4 typu projektów

4

W przypadku projektu, w którym zaplanowano wydatki związane z zakupami
w ramach środków trwałych kryterium będzie weryfikowane na podstawie pkt. 4.7.1
wniosku, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK”, który jest
równoznaczny ze złożeniem oświadczenia o ww. treści.

Kryteria specyficzne obligatoryjne
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.
Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III)
oraz 4 typu projektów

5

Kryterium weryfikowane na podstawie pkt. 4.7.1 wniosku o dofinansowanie projektu,
gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK”, który jest
równoznaczny ze złożeniem oświadczenia o ww. treści.
* Biuro projektu powinno być oznaczone zgodnie z Podręcznikiem Wnioskodawcy
i Beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji
i promocji

Kryteria specyficzne obligatoryjne
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.
Dotyczy 1 typu projektów (Model III)

6

Kryterium weryfikowane na podstawie pkt. 4.7.1 wniosku, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK” oraz informacji pozyskanych w inny
sposób przez KOP (np. strona internetowa danego podmiotu, KRS, CEIDG).

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

Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III)
oraz 4 typu projektów

7

 W przypadku Modelu I (1 typ) oraz 4 typu kryterium będzie weryfikowane na
podstawie pkt. 4.7.1 wniosku, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest odznaczyć checkbox „TAK”, który jest równoznaczny ze złożeniem oświadczenia o ww. treści.

 W przypadku Modelu II oraz Modelu III (1 typ) obejmującego wsparciem nauczycieli
kryterium będzie weryfikowane na podstawie pkt. 4.7.1 wniosku, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK”, który jest równoznaczny ze spełnieniem
założenia, że projekt nie zakłada objęcia wsparciem nauczycieli ponadgimnazjalnych
szkół prowadzących kształcenie zawodowe, które w wyniku reformy oświaty nie
zostały/-ną przekształcone/włączone w strukturę innych szkół oraz będą
likwidowane.

Kryteria specyficzne obligatoryjne
– konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20

Kwota dofinansowania projektu wyrażona w PLN nie przekracza
równowartości 100 000 EURO.
Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III)
oraz 4 typu projektów

8
 Przedmiotowe kryterium
na tzw. „małe projekty”.

dotyczy

ma

zastosowanie

wyłącznie

w konkursie

 Kryterium będzie weryfikowane na podstawie punktu 1.19 „Wnioskowane
dofinansowanie” wniosku o dofinansowanie projektu.
 W ramach kryterium weryfikowana będzie kwota dofinansowania, która nie może
przekroczyć 446 640,00 PLN.

Kryteria specyficzne obligatoryjne
– konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20

Kwota dofinansowania projektu wyrażona w PLN przekracza
równowartość 100 000 EURO.
Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III - wyłącznie Działanie 1)
oraz 4 typu projektów

9
 Przedmiotowe kryterium
na tzw. „duże projekty”.

dotyczy

ma

zastosowanie

wyłącznie

w konkursie

 Kryterium będzie weryfikowane na podstawie punktu 1.19 „Wnioskowane
dofinansowanie” wniosku o dofinansowanie projektu.
 W ramach kryterium weryfikowana będzie kwota dofinansowania, która musi
przekroczyć 446 640,00 PLN.

Kryteria specyficzne obligatoryjne
– konkurs nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20
Wnioskodawca zapewnia, że projekt obejmuje wsparciem wyłącznie
zawód/zawody, który/-e w danej szkole/placówce prowadzącej kształcenie
zawodowe nie był/-y dotychczas objęty/-e modernizacją metod i treści
kształcenia przy jednoczesnym doposażeniu/wyposażeniu bazy dydaktycznej
w ramach Modelu III 1 typu projektów, Poddziałania 2.4.1 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty konkursowe
RPO WiM 2014-2020.
Dotyczy 1 typu projektów (Model III - wyłącznie Działanie 2)

10

Kryterium weryfikowane na podstawie pkt. 4.7.1 wniosku, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest odznaczyć check-box „TAK”, który jest równoznaczny ze złożeniem
oświadczenia o ww. treści oraz na podstawie informacji dostępnych przez KOP w trakcie
oceny wniosku o dofinansowanie projektu.
UWAGA!
Przedmiotowe
kryterium
nie
ma
zastosowania
w
konkursie
nr RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20, który w Modelu III zakłada realizację wyłącznie
Działania 1.

Kryteria merytoryczne zerojedynkowe
Wnioskodawca zgodnie z SzOOP jest
podmiotem uprawnionym do ubiegania
się o dofinansowanie

Kryteria
merytoryczne
zerojedynkowe
nr 1 - 4
nie podlegają
możliwości
uzupełnienia
lub
poprawienia

1

W przypadku projektu partnerskiego
Wnioskodawca wykazał, że projekt spełnia
wymogi dotyczące utworzenia partnerstwa,
o których mowa w art. 33 ustawy
wdrożeniowej
2

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR rozliczane
są w całości uproszczonymi metodami
Konkurs RPWM.02.04.01-IZ.00-28-001/20

3

Wydatki w projekcie o wartości przekraczającej
wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR
rozliczane są w całości na podstawie rzeczywiście
ponoszonych wydatków
Konkurs RPWM.02.04.01-IZ.00-28-002/20

4

Kryteria merytoryczne zerojedynkowe
Zgodność projektu
z zapisami SzOOP

Kryteria
merytoryczne
zerojedynkowe
nr 5 -10
podlegają
możliwości
uzupełnienia
lub
poprawienia
na etapie
negocjacji

Zasada równości szans
KiM

5

6

Zasada zrównoważonego
rozwoju
7

Zasada równości szans
i niedyskryminacji

8

Zgodność z
prawodawstwem
krajowym
Zgodność z zasadami
pomocy publicznej/de
minimis
10

9

Kryteria merytoryczne zerojedynkowe
W przypadku kryteriów merytorycznych zerojedynkowych nr 5 - 10
istnieje możliwość uzupełnienia lub poprawienia wniosku 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 możliwe na etapie negocjacji, o ile
spełnione zostaną warunki określone w Regulaminie konkursu,
umożliwiające skierowanie projektu do tego etapu oceny.

Kryteria merytoryczne zerojedynkowe
Limity i ograniczenia
W punkcie 4.7.2 wniosku Kryteria wyboru projektów (…) Wnioskodawca
musi wskazać czy spełnia poniższe limity i ograniczenia.

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 (Modelu I,
Modelu II, Modelu III) oraz 4 typu projektów.

Kryteria merytoryczne zerojedynkowe
Limity i ograniczenia

2. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie
działań prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty. Skala działań
prowadzonych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 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 RPO oraz programów rządowych.
Dofinansowanie mogą uzyskać te formy wsparcia, które w tym samym zakresie nie
są finansowane z innych źródeł, w tym ze środków subwencji oświatowej
- dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typu projektów.

Kryteria merytoryczne zerojedynkowe
Limity i ograniczenia
3. Działania przewidziane w ramach Modelu III 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, a także w
przygotowanej przez MEN Prognozie zapotrzebowania na pracowników w zawodach
szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy - dotyczy 1 typu
projektów (wyłącznie Model III).

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 2019 r., poz. 1231) 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.

Kryteria merytoryczne punktowe
IOK dopuszcza możliwość uzupełnienia lub poprawienia

wniosku w części dotyczącej spełnienia kryterium w zakresie
wskazanym w stanowisku negocjacyjnym

Zakres możliwych uzupełnień lub poprawy wniosku
o dofinansowanie projektu określony został
w Regulaminie konkursu
w odniesieniu do każdego z kryteriów oddzielnie

(patrz: załącznik nr 4 Karta Oceny Merytorycznej)

Forma komunikacji po warunkach formalnych
oraz etapie oceny merytorycznej
 o konieczności poprawy/uzupełnienia wniosku w ramach weryfikacji
warunków formalnych,
 o negatywnym wyniku oceny merytorycznej,
 o możliwości przystąpienia do etapu negocjacji

Wnioskodawca zostaje poinformowany pismem w formie:
a) pisemnej informacji za pośrednictwem elektronicznej skrzynki
podawczej (art. 39² KPA) - dotyczy podmiotów publicznych,
b) pismem za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (termin liczy się
od dnia doręczenia).
UWAGA: We Wzorze wniosku o dofinansowanie projektu dodano nowe
pole - pkt 2.11.6 Adres korespondencyjny, na który będzie wysyłana przez IOK
korespondencja do Wnioskodawcy.

Kryteria specyficzne fakultatywne

Tworzeniu nowych zawodów powinno towarzyszyć wygaszanie starych,
na których absolwentów znacząco zmniejsza się zapotrzebowanie - 2 pkt
Dotyczy 1 typu (Model III - Działanie 1)

1
Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest zawrzeć informacje, jaki zawód/jakie zawody w szkole lub placówce
systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe będzie/będą wygaszane.

Kryteria specyficzne fakultatywne
Projekt zakłada tworzenie nowego zawodu służącego rozwojowi
inteligentnych specjalizacji województwa - 8 pkt

2

Dotyczy 1 typu (Model III – Działanie 1)

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku, 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.

Kryteria specyficzne fakultatywne
Projekt zakłada partycypację finansową pracodawców, w tym
przedsiębiorców przyjmujących uczniów na staż uczniowski w wymiarze
co najmniej 5 % w kosztach organizacji i prowadzenia stażu uczniowskiego 3 pkt

3

Dotyczy 1 typu projektów (Model I)

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu (szczegółowego budżetu projektu), gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
zawrzeć informacje umożliwiające ocenę wskazanego kryterium.

IOK rekomenduje, aby ww. partycypacja miała odzwierciedlenie we wkładzie własnym
oraz stosownej metodologii przedstawionej w polu: uzasadnienie dla przewidzianego
w projekcie wkładu własnego (…).

Kryteria specyficzne fakultatywne
W przypadku:
- zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa
branżowego,
- zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia
zawodowego,
- tworzenia nowych kierunków kształcenia lub nowych zawodów
(na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy
oraz braki kadrowe wśród nauczycieli)
projekt zakłada udział w studiach podyplomowych lub kursach
kwalifikacyjnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela
kształcenia zawodowego - 3 pkt

4

Dotyczy 1 typu projektów (Model III - Działanie 1)

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest zawrzeć informacje umożliwiające ocenę wskazanego kryterium.

Kryteria specyficzne fakultatywne
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 2007-2013 i/lub 2014-2020 - 1 pkt

5

Dotyczy 1 typu projektów (Model II)

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku, 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 20142020.

Kryteria specyficzne fakultatywne
Projekt zakłada współpracę szkoły/placówki prowadzącej kształcenie
zawodowe z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego
(pracodawcami/organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/organizacjami
przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, szkołami wyższymi), w tym ze
stworzonymi w ramach RPO 2014-2020 bądź istniejącymi CKZiU lub CKZ,
o ile wynika to z charakteru realizowanych działań - 2 - 5 pkt

6

Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III)

W ramach kryterium premiowana będzie zadeklarowana przez Wnioskodawcę liczba
podpisanych porozumień pomiędzy szkołą/placówką prowadzącą kształcenie zawodowe lub
jej organem prowadzącym a podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego,
wykraczających poza zakres porozumień zawartych celem spełnienia kryterium
specyficznego obligatoryjnego nr 1 w Modelu I oraz Modelu III).
W ramach kryterium, możliwe jest uzyskanie następującej liczby punktów:
1 - 2 porozumienia - 2 pkt
3 - 4 porozumienia - 3 pkt
5 i więcej porozumień - 5 pkt.
IZ RPO WiM 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.

Kryteria specyficzne fakultatywne
Realizacja projektu odbywa się z wykorzystaniem narzędzi, metod lub form
pracy wypracowanych w ramach projektów EFS, w tym pozytywnie
zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach
2007-2013 w ramach PO KL oraz w latach 2014-2020 w ramach POWER i/lub
z wykorzystaniem w szkołach/placówkach prowadzących kształcenie zawodowe
e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych
dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i/lub 2014-2020* - 2 pkt

7

Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typu projektów

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku, 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 oraz
w latach 2014-2020 w ramach POWER i/lub e-podręczniki bądź e-zasoby/e-materiały
dydaktyczne stworzone dzięki EFS w latach 2007-2013 i/lub 2014-2020.
*wykorzystanie w szkołach/placówkach prowadzących kształcenie zawodowe
e-podręczników bądź e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych (…) możliwe jest wyłącznie
w przypadku realizacji 4 typu projektów.

Kryteria specyficzne fakultatywne
Projekt jest komplementarny z interwencją w ramach priorytetu 9b (wspieranie
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na
obszarach miejskich i wiejskich) i/lub 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 - 2 pkt

8

Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typu projektów

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest wykazać komplementarność podejmowanych w projekcie działań
z działaniami podejmowanymi w ramach priorytetu 9b i/lub 10a RPO WiM 2014-2020.
Wnioskodawca powinien wskazać konkretne działania w obu projektach, które są
względem siebie komplementarne oraz tytuł projektu, który był lub będzie
współfinansowany z RPO WiM 2014-2020.

Kryteria specyficzne fakultatywne
Wsparcie otrzyma szkoła/placówka systemu oświaty, która nie otrzymała
dofinansowania na realizację projektu w ramach 1 typu projektów lub 1 i 4 typu
projektów Poddziałania 2.4.1 RPO WiM 2014-2020 - 20 pkt

Dotyczy 1 typu projektów (Model I, Model II, Model III) oraz 4 typu projektów

9
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji dostępnych przez KOP w trakcie
oceny wniosku o dofinansowanie projektu oraz oświadczenia Wnioskodawcy zawartego
w punkcie 4.6 wniosku „Doświadczenie Wnioskodawcy i Partnerów”.
W przypadku projektów, które obejmują wsparciem więcej niż jedną szkołę/placówkę
prowadzącą kształcenie zawodowe, aby uzyskać premię punktową - 20 punktów, każda
z ww. szkół/placówek prowadzących kształcenie zawodowe musi spełniać warunek
określony w treści przedmiotowego kryterium.

Etap negocjacji
Kryterium etapu negocjacji:
„Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym”
Zakończenie negocjacji wynikiem pozytywnym oznacza, że w ich wyniku:
a) do wniosku wprowadzono wszystkie korekty wskazane w KOM i/lub
przez Przewodniczącego KOP i/lub inne zmiany wynikające z ustaleń
dokonywanych podczas negocjacji i/lub
b) KOP uzyskał i zaakceptował informacje i wyjaśnienia od Wnioskodawcy
dotyczące określonych zapisów we wniosku wskazanych w KOM i/lub

Przewodniczącego KOP i/lub
c) do wniosku nie zostały wprowadzone inne zmiany niż te które wynikają
z KOM i/lub uwag Przewodniczącego KOP i/lub ustaleń wynikających

z procesu negocjacji.

Dziękuję za uwagę
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

