Załącznik nr 14.3 do Regulaminu
konkursu nr RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/16(…)
z 23 sierpnia 2016 r.

Karta z definicjami kryteriów merytorycznych punktowych i premiujących wyboru projektów w ramach
Działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, Poddziałania 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
Wspieranie oraz tworzenie branżowych Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego na potrzeby inteligentnych specjalizacji
województwa warmińsko-mazurskiego – 3 typ projektów

KRYTERIA MERYTORYCZNE PUNKTOWE
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Średni koszt
wsparcia 1 CKZiU/
innego podmiotu
realizującego
zadania zbieżne z
CKZiU

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Ocenie podlega średni koszt wsparcia 1 CKZiU/
innego podmiotu realizującego zadania zbieżne z
CKZiU (obiektu budowlanego rozumianego jako
budynek zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane) licząc średni koszt jednostkowy
uzyskania 1 jednostki wskaźnika produktu w
projekcie w porównaniu do średniego kosztu
jednostkowego oszacowanego przez Instytucję
Zarządzającą. Średni koszt wykorzystany do
wyliczenia wartości wskaźnika wynosi 4 244 447,90
zł i stanowi punkt odniesienia podczas oceny
projektów w tym kryterium.

Kryterium punktowe - przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
W tym kryterium projekt może otrzymać maks. 10 pkt.
Punkty nie mogą się sumować.
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W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
• Efektywność kosztowa na poziomie poniżej 75%
średniego kosztu (poniżej 3 183 335.92 zł
włącznie) – 10 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 75% i niższym niż 100% średniego kosztu
(wyższym lub równym 3 183 335.92 zł i niższym
niż 4 244 447,90 zł) – 6 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 100% i niższym niż 125% średniego
kosztu (wyższym lub równym 4 244 447,90 zł i
niższym niż 5 305 559,87 zł) – 2 pkt
• Efektywność kosztowa na poziomie wyższym lub
równym 125% średniego kosztu (wyższym lub
równym 5 305 559,87 zł) – 0 pkt
Ocenie podlega efektywność kosztowa
planowanego projektu mierzona jako szacowana
liczba użytkowników wspartej infrastruktury
edukacyjnej w stosunku do całkowitych nakładów
na realizację projektu. Ocena dokonywana będzie
porównawczo, wg następującego wzoru:

2.

Efektywność
kosztowa

(Ek0 x 5)/Ekn
Gdzie:
Ek0 = Poziom wskaźnika obliczony dla
ocenianego wniosku o dofinansowanie
Ekn = Poziom wskaźnika obliczonego dla
wniosku (złożonego w tym samym konkursie) o
najwyższym poziomie wskaźnika.

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Maksymalnie w tym kryterium projekt może uzyskać 5
pkt.
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3.

4.

Współpraca
podmiotów
realizujących
zadania centrum
kształcenia
zawodowego i
ustawicznego z
pracodawcami
działającymi w
obszarze danej
inteligentnej
specjalizacji
lub szkołami
wyższymi

Projekt wykazuje
wpływ na rozwój
więcej niż jednej
inteligentnej
specjalizacji
województwa

Ocenie podlegać będzie, zadeklarowana przez
Wnioskodawcę liczba podpisanych porozumień
(m.in. w zakresie udziału pracodawców/
przedsiębiorców w procesie nauczania i
egzaminowana) lub umów o współpracy pomiędzy
podmiotami realizującymi zadania centrum
kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU
lub inne podmioty realizujące zadania zbieżne z
CKZiU1) a pracodawcami lub szkołami wyższymi.

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Maksymalnie w tym kryterium projekt może uzyskać 6
pkt.
Punkty mogą się sumować.

W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
Pracodawcy:
1 porozumienie – 0 pkt
2 porozumienia – 1 pkt
3-4 porozumienia – 2 pkt
5 porozumień i powyżej – 3 pkt
Szkoły wyższe:
1 porozumienie – 1 pkt
2-3 porozumienia – 2 pkt
4 porozumienia i powyżej – 3 pkt
Przedmiotem oceny jest opisany w studium
wykonalności zakładany wpływ planowanego
przedsięwzięcia na więcej niż jedną inteligentną
specjalizację województwa warmińsko-mazurskiego
zidentyfikowaną w Strategii rozwoju społecznogospodarczego województwa warmińsko-

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Maksymalnie w tym kryterium projekt może uzyskać 6
pkt.
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Inne podmioty realizujące zadania zbieżne z zadaniami CKUiZ mogą otrzymać dofinansowanie pod następującymi warunkami:
− Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad podmiotem będzie kurator oświaty
− Podmiot będzie działać w oparciu o ustawę o systemie oświaty
− Kształcenie uczniów odbywać będzie się w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej o realizacji podstawy programowej
− Nauka będzie bezpłatna
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warmińskomazurskiego

5.

Poziom
zintegrowania
powstałej w
ramach ocenianego
projektu
infrastruktury

mazurskiego do roku 2025.
Wpływ na rozwój inteligentnej specjalizacji należy
rozumieć w sposób tożsamy jak w przypadku
kryterium nr 1 merytorycznego specyficznego
obligatoryjnego.
- wpływ na rozwój maksymalnie jednej inteligentnej
specjalizacji – 0 pkt
- wpływ na rozwój 2 inteligentnych specjalizacji – 4
pkt
- wpływ na rozwój 3 inteligentnych specjalizacji – 6
pkt
Ocenie podlegać będzie, czy Wnioskodawca w
studium wykonalności zaplanował w ramach
projektu na utworzenie CKZiU/ innego podmiotu
realizującego zadania zbieżne z CKZiU pod kątem
inteligentnych specjalizacji utworzenie :
• infrastruktury umożliwiającej prowadzenie
doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia
zawodowego z danej branży np. we współpracy z
pracodawcami i uczelniami oraz ośrodkami
doskonalenia nauczycieli – 1 pkt
• infrastruktury umożliwiającej tworzenie sieci
współpracy szkół i placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe w danej
branży w celu udostępnienia jej uczniom i
słuchaczom innych szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe w danej branży z terenu
województwa warmińsko-mazurskiego - 1 pkt
• infrastruktury umożliwiającej wdrażanie i
upowszechnianie nowych technologii – 1 pkt
• infrastruktury służącej opracowywaniu i
upowszechnianiu elastycznych form kształcenia
zawodowego osób dorosłych, w tym osób

Punkty nie mogą się sumować.

Kryterium punktowe - przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Maksymalnie w tym kryterium projekt może uzyskać 6
pkt.
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dorosłych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
– 1 pkt
• infrastruktury umożliwiającej tworzenie
wyspecjalizowanych ośrodków egzaminacyjnych –
1 pkt
• infrastruktury umożliwiającej organizowanie
praktyk pedagogicznych dla przyszłych nauczycieli
kształcenia zawodowego oraz nauczycieli
stażystów – 1 pkt.
Ocenie podlega zadeklarowany przez
Wnioskodawcę (i partnerów jeśli dotyczy) poziom
wkładu własnego, wg następującej punktacji:

6.

Poziom wkładu
własnego

7.

− do 15 % - 0 pkt
− pow. 15-16 % - 1 pkt
− pow. 16-17 % -2 pkt
− pow. 17 % - 3 pkt
Kryterium punktuje projekty gotowe do realizacji, tj.:

Kryterium punktowe - przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Maksymalnie w tym kryterium projekt może uzyskać 3
pkt.

0 pkt – gdy brak gotowości
2 pkt – gdy projekt posiada pozwolenia/ zgłoszenia
na budowę
Gotowość projektu
do realizacji

3 pkt – gdy projekt ma ogłoszone postępowania
przetargowe/ upublicznione zaproszenie do
składania ofert (w trybie konkurencyjnym)

Kryterium punktowe – przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Projekt może otrzymać od 0 do 4 pkt (maksymalnie).

4 pkt – gdy projekt ma wybranego wykonawcę
robót budowlanych i jest gotowy do realizacji, lub
nie wymaga żadnych pozwoleń i jest gotowy do
realizacji
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Punkty w ramach kryterium nie sumują się.
Weryfikowane będzie rozwiązanie przez projekt
wszystkich naglących problemów kluczowych
interesariuszy.

8.

Wpływ na
rozwiązanie
wszystkich
zdiagnozowanych
problemów
kluczowych
interesariuszy

9.

Realizacja kilku
Komplementarnych
celów

W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
− projekt przyczynia się do rozwiązania wybranych
problemów kluczowych interesariuszy w obszarze
objętym projektem - 0 pkt
− projekt przyczynia się do rozwiązania wszystkich
zdiagnozowanych
problemów
kluczowych
interesariuszy w obszarze objętym projektem – 1
pkt
Weryfikowane będzie realizowanie przez projekt
kilku różnych, ale uzupełniających się celów
wynikających z analizy sytuacji problemowej.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
− projekt realizuje jeden cel - 0 pkt
− projekt realizuje kilka uzupełniających się celów
wymagających odrębnych działań – 1 pkt

Kryterium punktowe - przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Maksymalnie w tym kryterium projekt może uzyskać 1
pkt.

Kryterium punktowe - przyznanie 0 punktów nie
dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania.
Maksymalnie w tym kryterium projekt może uzyskać 1
pkt.

Maksymalna liczba punktów: 42 pkt, 60% = 25,2 pkt

KRYTERIA MERYTORYCZNE PREMIUJĄCE
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Zgodność projektu
z

Definicja kryterium
Preferowane będą projekty spełniające zasady
horyzontalne, w szczególności:

Opis znaczenia kryterium
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania
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zasadami
horyzontalnymi
wynikającymi z
RPO WiM
2014-2020.

ale ma charakter premiujący (przy czym przyznanie 0
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).

- kryterium wykorzystania nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych
(TIK),

Kryterium punktowe (min-max).
Kryterium premiuje wykorzystanie systemów
informatycznych oraz zdolności do użytkowania usług
telekomunikacyjnych.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – projekt nie wykorzystuje nowoczesnych
technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
1 pkt – dzięki projektowi przygotowane zostaną
systemy informatyczne i zwiększy się zdolność do
ich użytkowania i/lub nastąpi wykorzystanie usług
telekomunikacyjnych do przekazywania i zdalnego
przetwarzania informacji

- kryterium odprowadzania podatków na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego w obszarze
realizacji projektu,

Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 do 1 pkt
Kryterium premiuje odprowadzanie przez
wnioskodawcę podatków na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego.
Decydująca jest właściwość urzędu (Urząd Skarbowy,
Urząd Gminy – znajdujące się na terenie województwa
warmińsko-mazurskiego)
W ocenie uwzględnione są następujące podatki:
· podatek dochodowy (PIT, CIT),
· podatek od towarów i usług (VAT),
· podatek od nieruchomości,
· podatek od środków transportowych,
· podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy
spółki.
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W ramach kryterium można przyznać
następujące punkty:
0 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy) nie
odprowadza lub nie będzie odprowadzać żadnego z
powyższych podatków w województwie warmińskomazurskim
1 pkt –Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)
odprowadza lub będzie odprowadzać w województwie
warmińsko-mazurskim jeden podatek z powyższej listy
2 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)
odprowadza lub będzie odprowadzać w województwie
warmińsko-mazurskim dwa podatki z powyższej listy.
3 pkt - Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)
odprowadza lub będzie odprowadzać w województwie
warmińsko-mazurskim trzy lub więcej podatków z
powyższej listy.

- kryterium komunikacji z interesariuszami,

Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 do 3 pkt
Kryterium premiuje budowanie dowolnej formy
komunikacji, kontaktu, wymiany informacji między
osobami, instytucjami i firmami na zasadzie
partnerstwa, która zapewni ich aktywny udział w
przygotowaniu projektu oraz branie ich zdania pod
uwagę podczas podejmowania kluczowych decyzji
dotyczących projektu.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy)
nie zapewnili komunikacji z interesariuszami
projektu w powyższy sposób
1 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy)
zapewnili komunikację z interesariuszami projektu w
powyższy sposób
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Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 do 1 pkt
- efektywne i racjonalne wykorzystywanie zasobów
naturalnych oraz stosowanie rozwiązań
przyjaznych środowisku,

Kryterium premiuje efektywne i racjonalne
wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz stosowanie
rozwiązań przyjaznych środowisku.
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – w projekcie nie przewidziano działań efektywnie
i racjonalnie wykorzystujących zasoby naturalne i
stosujących rozwiązania przyjazne środowisku
1 pkt – w projekcie przewidziano działania w obszarze
ochrony środowiska mające na celu generowanie
większej wartości przy użyciu mniejszej ilości
materiałów i zastosowaniu innego sposobu zużycia
przyjaznego środowisku.

- kryterium stosowania klauzul społecznych w
zamówieniach.

Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 do 1 pkt
Kryterium premiuje założone we wniosku o
dofinansowanie wykorzystanie przy wyborze oferentów
– obok jakości i ceny – także kryteriów odnoszących się
do kwestii społecznych (dopuszczonych przez prawo
zamówień publicznych).
W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – w zamówieniach publicznych realizowanych/
planowanych do realizacji w ramach projektu nie
wskazano, czy wśród kryteriów wyboru oferentów będą
kryteria odnoszące się do kwestii społecznych
1 pkt – w zamówieniach publicznych realizowanych/
planowanych do realizacji w ramach projektu
zobowiązano się do stosowania kryteriów odnoszących
się do kwestii społecznych
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Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 do 1 pkt
2.

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 punktów
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).

Komplementarność
projektu.

Weryfikowana będzie komplementarność projektu z
innymi przedsięwzięciami już zrealizowanymi, w
trakcie realizacji lub wybranych do realizacji i
współfinansowanych ze środków zagranicznych i
polskich m.in. funduszy europejskich, kontraktów
wojewódzkich, dotacji celowych itp. od 2007 roku.
Premiowane będą tutaj również projekty
kompleksowe (w osiąganiu celu w pełni i całkowitej
likwidacji problemu na danym obszarze).

W ramach kryterium można przyznać następujące
punkt:
2 pkt - projekt stanowi uzupełnienie/ kontynuację
projektu zrealizowanego/w trakcie realizacji/ wybranego
do realizacji innego projektu w ramach Pi 10iv lub 10 iii
(z wyjątkiem Poddziałania 2.4.1 II typ projektów RPO
WiM 2014-2020)
8 pkt - projekt stanowi uzupełnienie działań w zakresie
wsparcia infrastrukturalnego podmiotów CKZiU które
zostały zrealizowane/ są realizowane/ zostały wybrane
do realizacji w ramach Podziałania 2.4.1 (II typ
projektów) RPO WiM 2014-2020
2 pkt – projekt jest końcowym elementem
wypełniającym ostatnią lukę w istniejącej infrastrukturze
na danym obszarze
1 pkt – projekt bezpośrednio wykorzystuje produkty
bądź rezultaty innego projektu
2 pkt – projekt pełni łącznie z innymi projektami tę
samą funkcję, dzięki czemu w pełni wykorzystywane są
możliwości istniejącej infrastruktury
1 pkt – projekt łącznie z innymi projektami jest
wykorzystywany przez tych samych użytkowników
Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 do 16 pkt
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3.

Obszar
strategicznej
interwencji.

Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium
nie jest konieczne do przyznania dofinansowania
ale ma charakter premiujący (przy czym przyznanie 0
Za realizację projektu na każdym z poniżej
punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
wymienionych obszarów strategicznej interwencji
dofinansowania).
projekt otrzymuje dodatkowo 1 pkt.:
W ramach kryterium można przyznać następujące
· OSI –Obszary o słabym dostępie do usług
punkty:
publicznych;
0 pkt – projekt nie będzie realizowany na terenie
· OSI – Obszary peryferyzacji społeczno- żadnego z wymienionych OSI
gospodarczej;
1 pkt – za każde OSI
Punkty mogą się sumować (max 2 pkt)
Kryterium fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest
konieczne do przyznania dofinansowania ale ma
charakter premiujący (przy czym przyznanie 0 punktów
nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania
dofinansowania).

4.

Doświadczenie w
realizacji
podobnych
projektów.

W ramach kryterium można przyznać następujące
punkty:
0 pkt – Wnioskodawca i partnerzy (jeśli dotyczy) nie
Weryfikowane będzie doświadczenie
posiadają doświadczenia w realizacji podobnych
Wnioskodawcy i/lub partnerów w realizacji
projektów lub przedsięwzięć
podobnych projektów lub przedsięwzięć
1 pkt – Wnioskodawca i/lub partnerzy (jeśli dotyczy)
współfinansowanych ze środków europejskich od
zrealizowali przynajmniej jeden podobny projekt lub
roku 2007.
przedsięwzięcie współfinansowane ze środków
europejskich od roku 2007 (nie przyznaje się w
przypadku, jeżeli zakres ocenianego doświadczenia
został już premiowany w kryterium premiującym nr 2 –
Komplementarność projektu, w ramach którego
Wnioskodawca uzyskał 10 pkt za uzupełnienie
działań w zakresie wsparcia infrastrukturalnego
podmiotów CKZiU które otrzymały dofinansowanie w
ramach Podziałania 2.4.1 (II typ projektów) RPO WiM
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2014-2020)
Projekt w tym kryterium może otrzymać od 0 do 1 pkt
MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW = 26
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