Załącznik nr 10.1 do Regulaminu
konkursu nr RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/16(…)
z 23 sierpnia 2016 r.

Wzór Karty oceny kryteriów merytorycznych ogólnych (obligatoryjnych) i specyficznych (obligatoryjnych) 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
KARTA OCENY KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH OGÓLNYCH (OBLIGATORYJNYCH) I SPECYFICZNYCH (OBLIGATORYJNYCH)
WYBORU PROJEKTÓW
Inwestycje w szkolnictwo zawodowe – 1 typ projektów

Oś Priorytetowa:………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
Działanie: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nr wniosku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tytuł projektu: ………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………
Wnioskodawca: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Wnioskowana kwota dofinansowania środkami publicznymi: …………………………………………………………………………………………
Data wpływu wniosku: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ID wniosku: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

1

Lp.

Kryterium

TAK

NIE

N/D

Uzasadnienie oceny spełniania/niespełniania kryterium

KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE (OBLIGATORYJNE) (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)
1.

Możliwość uzyskania
dofinansowania przez projekt.

2.

Zgodność projektu z zasadą
równości szans kobiet i
mężczyzn.

3.

Zgodność projektu z zasadą
równości szans i
niedyskryminacji w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
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4.

Zgodność projektu z politykami
horyzontalnymi Unii Europejskiej
– zrównoważony rozwój.

5.

Zamówienia publiczne i
konkurencyjność.

6.

Pomoc publiczna i pomoc
de minimis.

7.

Wykonalność techniczna.
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8.

Trwałość projektu.

9.

Wskaźniki.

KRYTERIA MERYTORYCZNE SPECYFICZNE (OBLIGATORYJNE) (każdorazowo zaznaczyć właściwe znakiem „X”)
1.

Projekt swoim zakresem
obejmuje szkoły i placówki
kształcenia zawodowego.

2

Projekt zakłada inwestycje w
szkolnictwo zawodowe na
podstawie zdiagnozowanych
potrzeb regionalnego rynku
pracy i inteligentnych
specjalizacji

4

3

Diagnoza potrzeb i analiza
popytu na ofertę kształcenia

4

Projekt zawiera uzasadnienie
inwestycji w infrastrukturę
edukacyjną trendami
demograficznymi

5

Podniesienie jakości bazy
techno-dydaktycznej
szkolnictwa zawodowego.

6

Trwałość finansowa inwestycji
i zdolność do jej funkcjonowania
w przyszłości (po zakończeniu
finansowania środkami
zewnętrznymi)

7

Zgodność projektu z celami
Pi 10 iv i/lub 10 iii osi 2 Kadry dla
gospodarki RPO WiM 2014-2020

8

Współpraca pomiędzy szkołami
zawodowymi a pracodawcami/
organizacjami pracodawców

5

9

Uzasadnienie budowy nowej
infrastruktury (o ile dotyczy)

10

Dostępność dla osób
niepełnosprawnych oraz
zgodność z koncepcją
uniwersalnego
projektowania.

Osoba sprawdzająca:
Data :
Podpis:
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