WYKAZ ZMIAN
W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KADRY DLA GOSPODARKI

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020
(zatwierdzonym Uchwałą nr 50/541/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r.)
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, przyjętym
Uchwałą nr 50/541/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
I.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.2.2
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, pkt 6 Typy projektów
otrzymuje brzmienie:

6. Typy projektów

1. Kształcenie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy
(matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych
postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej),
w tym zapewnienie zindywidualizowanego podejścia do uczniów o
specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym wsparcie ucznia młodszego 7.
Realizacja 1 typu projektu w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych
uczniów odbywa się poprzez następujące rodzaje działań:
1.1 Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w
zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
1.2 Kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności
(kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej).
1.3 Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego poprzez realizację
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specjalne potrzeby edukacyjne – indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532).
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kompleksowych programów wspierających szkołę/ placówkę
systemu oświaty.
1.4 Wsparcie uczniów w zakresie działań z obszaru doradztwa
edukacyjno- zawodowego
Działania przedstawione w pkt. 1.1 i 1.2 w projekcie będą realizowane
łącznie, natomiast, o ile wynika to z diagnozy potrzeb, działanie
przedstawione w pkt. 1.3 i/lub 1.4 będzie realizowane wyłącznie jako
uzupełnienie działań 1.1 i 1.2.
Realizacja kompleksowych programów wspomagających szkołę lub
placówkę systemu oświaty w procesie indywidualizacji pracy z uczniem ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi obejmuje co najmniej:
− doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce
dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych oraz wspomagania
rozwoju i prowadzenia terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi, a także podręczniki szkolne i materiały dydaktyczne
dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, ze
szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które
są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania.
− przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualizacji
pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
wsparcia ucznia młodszego, rozpoznawania potrzeb edukacyjnych i
możliwości psychofizycznych uczniów i efektywnego stosowania ww.
pomocy dydaktycznych w pracy.
− wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
uczniów młodszych w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły
lub placówki systemu oświaty.
2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu : Realizacja 2 typu projektu w zakresie tworzenia warunków dla nauczania
opartego na metodzie eksperymentu odbywa się poprzez następujące
rodzaje działań:
2.1 Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
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2.2 Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych
nauczycieli, w tym nauczycieli przedmiotów przyrodniczych lub
matematyki, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania
opartego na metodzie eksperymentu.
2.3 Kształtowanie i rozwijanie kompetencji uczniów w zakresie
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki.
Wnioskodawca zobligowany jest do realizacji projektu obejmującego co
najmniej 2 działania spośród wyżej wymienionych, niemniej jednak działanie
przedstawione w pkt. 2.2. należy obligatoryjnie uwzględnić w każdym
projekcie.
W związku ze zdiagnozowanymi problemami grupy docelowej możliwe jest
profilowanie interwencji poprzez łączenie typów projektu.
Preferowane będą projekty z następujących obszarów strategicznej
interwencji:
− Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej;
− Obszary o słabym dostępie do usług publicznych;
− Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji.
II.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.2.2
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, pkt 14 Limity i
ograniczenia, otrzymuje brzmienie:
Zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10i, tj.: łączny limit
wydatków związanych z zakupem sprzętu nie przekroczy 30% alokacji na
cały Priorytet Inwestycyjny (włączając cross-financing) oraz zgodnie z
warunkami brzegowymi wyboru operacji:
• operacje będą odpowiadać specyfice i potrzebom regionu, a także
będą uzasadnione trendami demograficznymi,
14. Limity i ograniczenia
• doposażenie w materiały dydaktyczne będzie poprzedzone należytą
w realizacji projektów
(jeśli dotyczy)
diagnozą potrzeb, a nacisk zostanie położony na ich efektywność
użytkową
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
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działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym na podstawie
indywidualnego zapotrzebowania szkoły/placówki systemu oświaty.
Dotyczy 1 i 2 typu projektu
Powyższe weryfikowane będzie 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 może ulec 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).
Dotyczy 1 i 2 typu projektu
Powyższe weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w
Regulaminie konkursu. Warunek ten nie dotyczy działań zrealizowanych
w ramach PO KL oraz programów rządowych.
III.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.2.2
Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg, pkt 16 Dopuszczalna
maksymalna wartość zakupionych środków trwałych jako % wydatków kwalifikowalnych, otrzymuje brzmienie:

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

1 typ projektu: 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
2 typ projektu: Do 40% 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
W przypadku łączenia typu 1 z 2: Do 40% wartości projektu (w tym crossfinancing) - na warunkach określonych w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
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Spójności na lata 2014-2020.

IV.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.3.2 Rozwój
kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, pkt 6 Typy projektów, otrzymuje brzmienie:

6. Typy projektów

Projekty mające na celu kompleksowe wsparcie osób dorosłych
13
w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych14
realizowane poprzez organizację pozaszkolnych form kształcenia
ustawicznego, w tym wymienionych w rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej z dn. 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 622).
Przedmiotowe formy muszą zostać zorganizowane we współpracy
z pracodawcami oraz muszą być skierowane wyłącznie do osób dorosłych,
które z własnej inicjatywy będą zainteresowane podniesieniem poziomu
umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w formach pozaszkolnych.
Wsparcie w ramach przedmiotowego zakresu może być realizowane
w ramach 2 typów projektów:
1. Kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu
kompetencji i umiejętności zawodowych15 realizowane w ramach:
• pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego
• programów walidacji i certyfikacji odpowiednich efektów
uczenia się zdobytych w ramach edukacji formalnej,
pozaformalnej
oraz
kształcenia
nieformalnego,
prowadzących do zdobycia kwalifikacji zawodowych mistrza
i czeladnika
z wyłączeniem działań przewidzianych do realizacji w ramach
Poddziałania 2.3.1. oraz 2.3.2, 2 typ projektów.
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Podnoszenie należy również rozumieć jako zdobywanie lub uzupełnianie kompetencji lub kwalifikacji.
Umiejętności zawodowe należy rozumieć jako kwalifikacje zawodowe (zestaw efektów uczenia się, na które składają się: wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne; osiągnięcie kwalifikacji
sprawdzane jest w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez instytucję uprawnioną do certyfikowania).”

14

5

Projekty będą realizowane przez operatorów przydzielających wsparcie
beneficjentom ostatecznym.
2. Kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu
kompetencji i umiejętności zawodowych realizowane w ramach
pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego wskazanych w § 3 pkt
1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11
stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach
pozaszkolnych (t. jedn. Dz. U. z 2014 r. poz.622), tj. kwalifikacyjnych
kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych.
Projekty będą realizowane przez podmioty (beneficjentów) oferujące ww.
wsparcie beneficjentom ostatecznym.

V.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.3.2 Rozwój
kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych, pkt 11 Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/poddziałaniami w ramach
PO lub z innymi PO (jeśli dotyczy), otrzymuje brzmienie:

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

VI.

Wsparcie realizowane równolegle ze wsparciem w zakresie nabywania
kompetencji i umiejętności przez osoby z grup defaworyzowanych,
wdrażanym w ramach Poddziałania 2.3.1 RPO WiM 2014-2020 oraz
ze wsparciem przedsiębiorstw, wdrażanym w ramach Działania 10.6 RPO
WiM 2014-2020.
Cele Poddziałania 2.3.2 są komplementarne z celami Poddziałania 9.3.1
RPO WiM 2014-2020 w zakresie kształcenia zawodowego realizowanego
w systemie oświaty.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.4.1 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, pkt 5 Lista wskaźników produktu, otrzymuje brzmienie:

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 pracodawcy.
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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.

VII.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.4.1 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, pkt 11 Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi PO (jeśli dotyczy), otrzymuje brzmienie:
11. Mechanizmy
powiązania
interwencji z innymi
działaniami/poddziała
niami w ramach PO
lub z innymi PO (jeśli
dotyczy)

VIII.

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.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.4.1 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe, pkt 14 Limity i ograniczenia, otrzymuje brzmienie:

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

Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10iv.
Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia
zawodowego w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego nie
przekroczy 20% całkowitej alokacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iv
(włączając cross-financing). Projekty związane z zakupem sprzętu lub
infrastruktury (w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach
edukacyjnych 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). Weryfikacjabędzie
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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
PO KL albo 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). Weryfikacja będzie
przeprowadzona na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektuzgodne 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. 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
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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 modernizacji/dopasowania metod i treści
kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy, niezbędnym
warunkiem będzie porozumienie pomiędzy szkołą kształcącą
w danym zawodzie a pracodawcą lub grupą pracodawców,
na potrzeby których dany kierunek kształcenia będzie tworzony
bądź modernizowany.
Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury
(w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach
edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie
zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS.

IX.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.4.2 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg, pkt 5 Lista wskaźników produktu, otrzymuje brzmienie:

5. Lista wskaźników
produktu

X.

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 pracodawcy.
4. Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia
w programie.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.4.2 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg, pkt 6 Typy projektów, otrzymuje brzmienie:
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6. Typy projektów

1. Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/
organizacjami pracodawców, przedsiębiorcami/ organizacjami
przedsiębiorców, instytucjami rynku pracy, uczelniami wyższymi)
poprzez:
organizację
kształcenia
praktycznego
(staże/praktyki)
dla
uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy,
wyposażenie uczniów/słuchaczy w specjalistyczne kwalifikacje/
umiejętności (kwalifikacyjne kursy zawodowe, szkolenia/kursy powiązane
bezpośrednio z danym sektorem/branżą) oraz kompetencje miękkie
niezbędne na rynku pracy ułatwiające wejście na rynek absolwentom,
tworzenie klas patronackich w szkołach,
organizowanie kursów przygotowawczych (dla uczniów/słuchaczy) na
studia we współpracy ze szkołami wyższymi,
modernizację/dopasowanie metod i treści kształcenia i szkolenia
do zapotrzebowania rynku pracy,
tworzenie nowych zawodów na użytek specyficznych zdiagnozowanych
potrzeb firm z regionu (szczególnie w obszarach inteligentnych
specjalizacji),
doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe,
aktualizowanie wiedzy nauczycieli kształcenia zawodowego oraz
instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. praktyki i staże
w przedsiębiorstwach) oraz studia podyplomowe i inne formy
doskonalenia zawodowego, programy walidacji i certyfikacji wiedzy,
umiejętności i kompetencji niezbędnych w pracy dydaktycznej, ze
szczególnym uwzględnieniem nadawania uprawnień egzaminatora w
zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu na terenie
przedsiębiorstw.
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-d):
a) współpracę szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami
lub przedsiębiorcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na
stażystów/praktykantów uwzględniające niezbędne kwalifikacje oraz
umiejętności ucznia/słuchacza, które zostaną wykorzystane podczas
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realizacji stażu/praktyki.
zdiagnozowanie ucznia/słuchacza pod kątem uzupełnienia jego
kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz kompetencji miękkich
ułatwiających wejście na rynek pracy/kontynuację nauki.
c) wyposażenie ucznia/słuchacza w:
dodatkowe kwalifikacje/umiejętności zawodowe oraz jeżeli zachodzi
potrzeba
w
miękkie
kompetencje
pracownicze.
Ww.
kwalifikacje/umiejętności zostaną uzyskane w trakcie kursów/szkoleń
powiązanych z profilem kształcenia, wybranych przy udziale
pracodawców lub przedsiębiorców , tak aby efektywnie wykorzystać je
podczas zorganizowanego stażu/praktyki.
d) realizacja
kształcenia
praktycznego
(staże/praktyki)
dla
uczniów/słuchaczy w rzeczywistych warunkach pracy.
We wskazanym modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań
o tworzenie klas patronackich i/lub realizację kursów przygotowawczych (dla
uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.
b)

II MODEL PROJEKTU
Model zakłada realizację obligatoryjnych działań zawartych w Modelu I
uzupełnionych o wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności, kompetencji
lub kwalifikacji nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów
praktycznej nauki zawodu (np. kursy kwalifikacyjne 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),
w tym
obligatoryjnie
staże
lub
praktyki
w
przedsiębiorstwach.
We wskazanym modelu istnieje również możliwość uzupełnienia ww. działań
o tworzenie klas patronackich i/lub realizację kursów przygotowawczych
(dla uczniów/słuchaczy) na studia we współpracy ze szkołami wyższymi.
III MODEL PROJEKTU
Model zakłada doposażenie bazy dydaktycznej szkół i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe przy jednoczesnym:
a) wprowadzeniu
nowego zawodu/nowych zawodów na użytek
specyficznych zdiagnozowanych potrzeb firm z regionu (szczególnie w
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obszarach inteligentnych specjalizacji) i/lub
zmodernizowaniu/dopasowaniu metod i treści kształcenia i szkolenia do
zapotrzebowania rynku pracy.
Przedmiotowy model zakłada również wsparcie na rzecz doskonalenia
umiejętności,, kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli kształcenia
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu (np. kursy
kwalifikacyjne 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),
w tym
obligatoryjnie
staże
lub
praktyki
w
przedsiębiorstwach.
We wskazanym modelu istnieje również możliwość tworzenia klas
patronackich.
b)

•
•

XI.

Preferencje w zakresie wprowadzania nowych zawodów będą miały
kierunki służące rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa.
Wprowadzaniu nowych zawodów winno również towarzyszyć
wygaszanie starych, na których absolwentów znacząco zmniejsza
się zapotrzebowanie.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.4.2 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg, pkt 11 Mechanizmy powiązania interwencji z innymi działaniami/poddziałaniami w
ramach PO lub z innymi PO (jeśli dotyczy), otrzymuje brzmienie:
11. Mechanizmy
powiązania
interwencji z innymi
działaniami/poddziała
niami w ramach PO
lub z innymi PO (jeśli
dotyczy)

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.
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XII.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.4.2 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg, pkt 12 Instrumenty terytorialne (jeśli dotyczy), otrzymuje brzmienie:
12. Instrumenty
terytorialne
(jeśli dotyczy)

XIII.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne – ZIT (bis) Elbląga.

Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Poddziałanie 2.4.2 Rozwój
kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis Elbląg, pkt 14 Limity i ograniczenia, otrzymuje brzmienie:

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

Realizacja wsparcia zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10iv.
Limit wydatków związanych z doposażeniem szkół i placówek kształcenia
zawodowego w sprzęt niezbędny do realizacji kształcenia zawodowego nie
przekroczy 20% całkowitej alokacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iv
(włączając cross-financing). Projekty związane z zakupem sprzętu lub
infrastruktury (w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach
edukacyjnych 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). 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
PO KL albo programów rządowych. W przypadku staży zawodowych
obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego wsparcie
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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). 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.
Warunki brzegowe
W odniesieniu do modernizacji/dopasowania metod i treści
kształcenia do zapotrzebowania rynku pracy niezbędnym
warunkiem będzie porozumienie pomiędzy szkołą kształcącą
w danym zawodzie a pracodawcą lub grupą pracodawców
na potrzeby których dany kierunek będzie tworzony bądź
modernizowany.
Projekty związane z zakupem sprzętu lub infrastruktury
(w ramach cross-financingu) w szkołach i placówkach
edukacyjnych będą finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie
zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS.
XIV.

Rozdział VI Załączniki, Załącznik 3 do SzOOP, kryteria dla Poddziałania 2.2.2 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój
kompetencji kluczowych uczniów – projekty ZIT bis Elbląg otrzymują brzmienie:
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KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020

Lp.

Nazwa kryterium

1.

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 20142020.

2.

Wnioskodawca składa dopuszczalną w
Regulaminie konkursu liczbę wniosków o
dofinansowanie projektu (o ile dotyczy).

Opis znaczenia
kryterium

Definicja kryterium
W ramach kryterium weryfikowana
będzie zgodność Wnioskodawcy z typem
beneficjentów wskazanym w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.
Kryterium dotyczy wniosków o różnej
sumie kontrolnej. W ramach kryterium
weryfikuje się liczbę prawidłowo
złożonych przez Wnioskodawcę
wniosków o dofinansowanie projektu w
ramach danego konkursu. Po
przekroczeniu dopuszczalnej liczby
wniosków, kolejne wnioski zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia.
Decyduje kolejność wpływu wersji
elektronicznej w lokalnym systemie
informatycznym.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej
albo oceny formalno-merytorycznej.

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

3.

4.

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
16
równowartości kwoty 100 000 EUR
17
wkładu publicznego są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których
mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.

W ramach kryterium weryfikowane
będzie zastosowanie w projekcie o
wartości nieprzekraczającej wyrażonej w
PLN równowartości kwoty 100 000 EUR
wkładu publicznego uproszczonych
metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy)
nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie ze
środków UE na podstawie odrębnych
przepisów.

W ramach kryterium weryfikowane
będzie czy Wnioskodawca oraz
Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o
którym mowa w:
- art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych;
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej ;
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28
października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej
albo oceny formalno-merytorycznej.

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

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
17
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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5.

W przypadku projektu partnerskiego
wniosek 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 20142020 .

6.

Okres realizacji projektu zawiera się
w przedziale 1 stycznia 2014 – 31
grudnia 2023 roku.

7.

Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy)
wypełniono w języku polskim.

zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary .
Kryterium weryfikowane na podstawie
Oświadczenia Wnioskodawcy
i Partnerów (o ile dotyczy)
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane
będzie spełnienie przez Wnioskodawcę
wymogów w zakresie utworzenia
partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy
wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium weryfikowane
będzie, czy w polu wniosku dotyczącym
okresu realizacji projektu wpisano
właściwy okres realizacji projektu. Ocena
spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane
będzie czy wniosek oraz załączniki (o ile
dotyczy) wypełnione są w języku
polskim.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.

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

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

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

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

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Zgodność wniosku z zapisami
właściwej Osi Priorytetowej RPO WiM
2014-2020 i SZOOP RPO WiM 20142020 w zakresie: typu projektu,
wyboru grupy docelowej, minimalnej i
maksymalnej wartości projektu oraz
limitów i ograniczeń w realizacji
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:
• 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 2014-2020 (o ile dotyczy),
• 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).
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”. Istnieje możliwość
wykorzystania wyjaśnień udzielonych
przez Wnioskodawcę lub pozyskanych w
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

2.

3.

Poziom cross-financingu nie
przekracza dopuszczalnego poziomu
określonego w SZOOP RPO WiM
2014-2020 dla danego Działania/
Poddziałania.

Poziom środków trwałych (w tym
cross-financing) jako % wydatków
kwalifikowalnych nie przekracza
dopuszczalnego poziomu określonego
w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla
danego Działania/ Poddziałania.

inny sposób przez Komisję Oceny
Projektów informacji dotyczących
Wnioskodawcy lub projektu w zakresie
przedmiotowego kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu cross-financingu z
limitem określonym dla danego
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM
2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu środków trwałych (w
tym cross-financing) z limitem określonym
dla danego Działania/Poddziałania w
SZOOP RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

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

projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

4.

5.

Poziom wkładu własnego beneficjenta
jako % wydatków kwalifikowalnych
jest zgodny z poziomem określonym w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla
danego Działania/ Poddziałania.

Poziom kosztów pośrednich jest
zgodny z limitami określonymi w
Regulaminie konkursu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu wkładu własnego z
limitem określonym dla danego
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM
2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
I
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu kosztów pośrednich,
wskazanych we wniosku o
dofinansowanie, , z limitami określonymi
w Regulaminie konkursu na podstawie
zapisów zawartych w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

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

6.

7.

Zgodność projektu z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o
standard minimum).

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju.

wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
W ramach kryterium weryfikowane będzie
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 20142020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie”.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu 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
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

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

Społecznego, Funduszu Spójności i
Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.

8.

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

9.

Projekt jest zgodny z właściwym
prawodawstwem krajowym, w tym z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, 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.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu z prawodawstwem
krajowym, w tym z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

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

Publicznych
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.

10.

Zgodność projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.

Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu z zasadami
pomocy publicznej w odniesieniu do form
wsparcia, wydatków i grup docelowych,
jak również oceniana będzie możliwość
udzielenia w ramach projektu pomocy de
minimis/pomocy publicznej,
uwzględniając reguły ogólne jej
przyznawania oraz warunki jej
dopuszczalności w danym typie projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak” ,
„nie” albo „nie dotyczy”.
.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

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:

11.

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

24

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

Kryteria punktowe

Lp.

1.

Nazwa kryterium

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

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium weryfikowana będzie
adekwatność doboru grupy docelowej do
właściwego celu szczegółowego RPO WiM
2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki
tej grupy, w tym opis:
• 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,
• barier, na które napotykają uczestnicy
projektu,
• sposobu rekrutacji uczestników
projektu, w tym kryteriów rekrutacji i
kwestii zapewnienia dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.

25

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
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.
.

2.

3.

Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu
Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020
oraz adekwatność doboru i opisu
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru.

Trafność opisanej analizy ryzyka
nieosiągnięcia założeń projektu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność
doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz
sposobu ich pomiaru, w tym:
• 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.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.
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),
• działań, które zostaną podjęte, aby
zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.

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 albo oceny formalno-merytorycznej.

będą mogły zostać podjęte, aby
zminimalizować skutki wystąpienia
ryzyka.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.

4.

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

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
spójność zadań przewidzianych do
realizacji w ramach projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań, w tym:
• 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).
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.

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

5.

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

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem, w tym opis:
• 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.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.

6.

7.

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

Prawidłowość budżetu projektu.

W ramach kryterium weryfikowana
będzie:
• 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).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
prawidłowość budżetu projektu, w tym:
• 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).
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.

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 albo oceny formalno-merytorycznej.

•

techniczna poprawność wypełnienia
budżetu projektu.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.
• Stopień realizacji wskaźników Strategii
Rozwoju
Elbląskiego
Obszaru
Funkcjonalnego/
Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych (ZIT bis
Elbląg)

8.

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

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 albo oceny formalno-merytorycznej.

* 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
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ws – wartość wskaźnika dla całej strategii
ZIT
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:
- 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
projektu
w ramach ZIT bis Elbląg:
- projekt jest kontynuacją projektu/ów
realizowanego/ych na obszarze ZIT bis
Elbląg w perspektywie finansowej 20072013 – 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
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
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Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.

KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Wnioskodawcą jest organ prowadzący
szkołę/placówkę systemu oświaty na
obszarze ZIT bis Elbląg, w której
realizowany będzie projekt lub inny
podmiot prowadzący statutową działalność
w zakresie edukacji realizujący projekt w
partnerstwie z organem prowadzącym
szkołę/placówkę na obszarze ZIT bis Elbląg,
w której realizowany będzie projekt.

Okres realizacji projektu jest nie dłuższy niż
24 miesiące.
2.

Definicja kryterium

Dotyczy 1, 2 typu projektu - 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.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych
przez Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez
Komisję Oceny Projektów informacji dotyczących
Wnioskodawcy lub projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
Dotyczy 1, 2 typu projektu. Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu
zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w Regulaminie
konkursu.
Zakładany okres realizacji projektu wynika z doświadczenia
we wdrażaniu projektów w ramach PO KL, pozwoli na
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Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

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

TAK/NIE

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

TAK/NIE

kompleksowe wykonanie planowanych działań oraz wpłynie
na racjonalne wydatkowanie środków (relacja
nakład/rezultat).
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych
przez Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez
Komisję Oceny Projektów informacji dotyczących
Wnioskodawcy lub projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

3.

4.

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.

W przypadku reorganizacji szkół/placówek
systemu oświaty, wynikającej z reformy
oświaty, Wnioskodawca zapewnia trwałość
udzielonego wsparcia w zakresie
wyposażenia (sprzęt, narzędzia, pomoce
dydaktyczne) i/lub adaptacji.

etapie oceny formalnej.

Dotyczy 1, 2 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,
zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w Regulaminie
konkursu.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych
przez Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez
Komisję Oceny Projektów informacji dotyczących
Wnioskodawcy lub projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

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

TAK/NIE

Dotyczy 1, 2 typu projektu. Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,
zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w Regulaminie
konkursu.
Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do
dalszego wykorzystania na cele edukacyjne wyposażenia
(sprzęt, narzędzia, pomoce dydaktyczne) i/lub adaptacji w
następstwie przekształconego/zlikwidowanego gimnazjum.
Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie projektu
powinien wskazać podmiot, który będzie wykorzystywał
wyposażenie (sprzęt, narzędzia, pomoce dydaktyczne) i/lub
adaptację, zakupione w ramach projektu, w następstwie
przekształconego/zlikwidowanego gimnazjum.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych
przez Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez
Komisję Oceny Projektów informacji dotyczących
Wnioskodawcy lub projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

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

TAK/NIE
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KRYTERIA SPECYFICZNE FAKULTATYWNE

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

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
e-podręczników bądź e-zasobów
/e-materiałów dydaktycznych stworzonych
dzięki EFS w latach 2007-2013 i/lub 20142020, które zostały dopuszczone do użytku
szkolnego przez MEN.

Dotyczy 1, 2 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,
gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć informacje
umożliwiające ocenę wskazanego kryterium tj. wskazać
nazwę projektodawcy, tytuł projektu oraz zakres
wykorzystanych narzędzi, metod lub 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/e-materiały dydaktyczne
stworzone dzięki EFS w latach 2007-2013 i/lub 2014-2020,
które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN.
Kryterium ma na celu zastosowanie rozwiązań
wypracowanych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 lub
2014-2020.

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

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

Dotyczy wyłącznie 2 typu projektu - Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca
zobowiązany jest zawrzeć informacje umożliwiające ocenę
wskazanego kryterium, którego celem jest zwiększenie
dostępności do efektywniejszego sposobu nauczania.

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

3 pkt.

3 pkt.

3.

Projekt obejmuje wyłącznie
szkoły/placówki zlokalizowane na tzw.
obszarach strategicznej interwencji:
• OSI – Obszary peryferyzacji społecznogospodarczej;
• OSI – Obszary o słabym dostępie do usług
publicznych;
• OSI – Obszary wymagające
restrukturyzacji i rewitalizacji.
Projekt zakłada kształcenie nauczycieli w
ramach krótkich form doskonalenia
zawodowego.

4.

Projekt obejmuje wsparciem rodziców
uczniów szkół/placówek systemu oświaty.
5.

6.

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

Dotyczy 1, 2 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu,
zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w Regulaminie
konkursu.
Kryterium umożliwi wspieranie dodatkowych obszarów
strategicznej interwencji o znaczeniu regionalnym co
zapewni realizację celów rozwojowych wynikających ze
strategii województwa.

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

Dotyczy 1, 2 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów pkt. 4.1 wniosku o dofinansowanie
projektu. Z uwagi na przewidywany okres realizacji
projektu, preferowane będą krótkie formy wsparcia - kursy
doskonalące (min. 40 godzin dydaktycznych, realizowanych
w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy), i szkolenia
pozwalające w stosunkowo krótkim czasie zdobyć wiedzę i
umiejętności niezbędne do efektywnego stosowania
aktywizujących metod pracy z uczniem. Do krótkich form
nie zaliczają się studia podyplomowe oraz studia wyższe.

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

Dotyczy 1, 2 typu projektu - Kryterium będzie weryfikowane
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium umożliwi podnoszenie kompetencji rodziców, w
zakresie właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich
dzieci, umiejętnego reagowania na pojawiające się
problemy w tym zakresie oraz motywowania dzieci do
rozwijania pasji i zainteresowań (indywidualne konsultacje,
spotkania warsztatowe itp.).
Dotyczy 1, 2 typu projektu. 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,

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

3 pkt.

3 pkt.

3 pkt.

3 pkt.

7.

Funduszu Rozwoju Regionalnego.

tytuł projektu który był lub będzie współfinansowany z
innych niż EFS źródeł wspólnotowych oraz wskazać
przedmiotowe źródło finansowania.

Wnioskodawca podejmie działania służące
poprawie kompetencji lub kwalifikacji
nauczycieli w zakresie pedagogiki
specjalnej.

Dotyczy Działania 1.3 w ramach 1 typu projektu - Kryterium
będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
wskazanym w Regulaminie konkursu.
Przedmiotowe kryterium wpłynie na poprawę
kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie
pedagogiki specjalnej.

Wnioskodawca podejmie działania służące
poprawie kompetencji lub kwalifikacji
wychowawczych nauczycieli

Dotyczy Działania 1.3 w ramach 1 typu projektu - Kryterium
będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
wskazanym w Regulaminie konkursu.
Przedmiotowe kryterium wpłynie na poprawę, kompetencji
lub kwalifikacji wychowawczych nauczycieli

8

9.

Projekt przewiduje wsparcie
w ramach którego prowadzone będą
szkolenia dla nauczycieli
z wykorzystania w nauczaniu
e-podręczników bądź e-zasobów/emateriałów dydaktycznych stworzonych
dzięki EFS
w latach 2007-2013 i/lub 2014-2020, które
zostały dopuszczone do użytku szkolnego
przez MEN.

Dotyczy 1, 2 typu projektu - 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 i dopuszczone do użytku
szkolnego przez MEN.
Kryterium ma na celu zastosowanie rozwiązań
wypracowanych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013
i/lub 2014-2020.
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Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania, ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-3 pkt.)
Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania, ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-3 pkt.)
Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania, ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-3 pkt.)

3 pkt.

3 pkt.

3 pkt

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 9.3.4
(infrastruktura edukacji ogólnokształcącej)
RPO WiM 2014-2020, na obszarze ZIT bis
Elbląg Województwa Warmińsko –
Mazurskiego finansowanymi ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego.

10.

XV.

Dotyczy 1, 2 typu projektu – 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 20072013, bądź planowanymi do realizacji w ramach priorytetu
10a, Osi IX, Poddziałanie 9.3.4 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.
Kryterium punktowe (0-3 pkt.)

3

pkt.

Rozdział VI Załączniki, Załącznik 3 do SzOOP, kryteria dla Poddziałania 2.4.1 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe
otrzymują brzmienie:
KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020

Lp.

Nazwa kryterium

1.

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 20142020.

2.

Wnioskodawca składa dopuszczalną w
Regulaminie konkursu liczbę wniosków o
dofinansowanie projektu (o ile dotyczy).

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium weryfikowana
będzie zgodność Wnioskodawcy z typem
beneficjentów wskazanym w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.
Kryterium dotyczy wniosków o różnej
sumie kontrolnej. W ramach kryterium
weryfikuje się liczbę prawidłowo
złożonych przez Wnioskodawcę
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej
albo oceny formalno-merytorycznej.

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

wniosków o dofinansowanie projektu w
ramach danego konkursu. Po
przekroczeniu dopuszczalnej liczby
wniosków, kolejne wnioski zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia.
Decyduje kolejność wpływu wersji
elektronicznej w lokalnym systemie
informatycznym.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

3.

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
18
równowartości kwoty 100 000 EUR
19
wkładu publicznego są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których
mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.

W ramach kryterium weryfikowane
będzie zastosowanie w projekcie o
wartości nieprzekraczającej wyrażonej w
PLN równowartości kwoty 100 000 EUR
wkładu publicznego uproszczonych
metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

4.

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy)
nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie ze
środków UE na podstawie odrębnych
przepisów.

W ramach kryterium weryfikowane
będzie czy Wnioskodawca oraz
Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o
którym mowa w:

18

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

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

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
19
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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-

5.

W przypadku projektu partnerskiego
wniosek 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 20142020

6.

Okres realizacji projektu zawiera się
w przedziale 1 stycznia 2014 – 31
grudnia 2023 roku.

art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych;
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28
października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary
Kryterium weryfikowane na podstawie
Oświadczenia Wnioskodawcy
i Partnerów (o ile dotyczy)
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane
będzie spełnienie przez Wnioskodawcę
wymogów w zakresie utworzenia
partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy
wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium weryfikowane
będzie, czy w polu wniosku dotyczącym
okresu realizacji projektu wpisano
właściwy okres realizacji projektu. Ocena
spełnienia kryterium polega na
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej
albo oceny formalno-merytorycznej.

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

przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.

7.

Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy)
wypełniono w języku polskim.

W ramach kryterium weryfikowane
będzie czy wniosek oraz załączniki (o ile
dotyczy) wypełnione są w języku
polskim.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.

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

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

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Zgodność wniosku z zapisami
właściwej Osi Priorytetowej RPO WiM
2014-2020 i SZOOP RPO WiM 20142020 w zakresie: typu projektu,
wyboru grupy docelowej, minimalnej i
maksymalnej wartości projektu oraz
limitów i ograniczeń w realizacji
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:
• 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 2014-2020 (o ile dotyczy),
• zgodności z minimalną i
maksymalną wartością projektu
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

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).
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

2.

Poziom cross-financingu nie
przekracza dopuszczalnego poziomu
określonego w SZOOP RPO WiM
2014-2020 dla danego Działania/
Poddziałania.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu cross-financingu z
limitem określonym dla danego
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM
2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

3.

4.

5.

Poziom środków trwałych (w tym
cross-financing) jako % wydatków
kwalifikowalnych nie przekracza
dopuszczalnego poziomu określonego
w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla
danego Działania/ Poddziałania.

Poziom wkładu własnego beneficjenta
jako % wydatków kwalifikowalnych
jest zgodny z poziomem określonym w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla
danego Działania/ Poddziałania.

Poziom kosztów pośrednich jest
zgodny z limitami określonymi w
Regulaminie konkursu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu środków trwałych (w
tym cross-financing) z limitem określonym
dla danego Działania/Poddziałania w
SZOOP RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu wkładu własnego z
limitem określonym dla danego
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM
2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.

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

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

Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu kosztów pośrednich,
wskazanych we wniosku o
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

dofinansowanie, , z limitami określonymi
w Regulaminie konkursu na podstawie
zapisów zawartych w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.

6.

Zgodność projektu z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o
standard minimum).

Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
W ramach kryterium weryfikowane będzie
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 20142020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie”.
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

7.

8.

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju.

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu 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.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, 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
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

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

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.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.

9.

10.

Projekt jest zgodny z właściwym
prawodawstwem krajowym, w tym z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych .

Zgodność projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu z prawodawstwem
krajowym, w tym z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu z zasadami
pomocy publicznej w odniesieniu do form
wsparcia, wydatków i grup docelowych,
jak również oceniana będzie możliwość
udzielenia w ramach projektu pomocy de
minimis/pomocy publicznej,
uwzględniając reguły ogólne jej
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

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

przyznawania oraz warunki jej
dopuszczalności w danym typie projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
„nie” lub ,,nie dotyczy”.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.
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:
11.

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

Kryteria punktowe
Lp.

1.

Nazwa kryterium

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

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium weryfikowana będzie
adekwatność doboru grupy docelowej do
właściwego celu szczegółowego RPO WiM
2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki
tej grupy, w tym opis:
• 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,
• barier, na które napotykają uczestnicy
projektu,
• sposobu rekrutacji uczestników
projektu, w tym kryteriów rekrutacji i
kwestii zapewnienia dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
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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
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą w
Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.

2.

Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu
Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020
oraz adekwatność doboru i opisu
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność
doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz
sposobu ich pomiaru, w tym:
• 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.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą w
Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

merytorycznej.

3.

4.

Trafność opisanej analizy ryzyka
nieosiągnięcia założeń projektu.

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

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),
• działań, które zostaną podjęte, aby
zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie
będą mogły zostać podjęte, aby
zminimalizować skutki wystąpienia
ryzyka.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
spójność zadań przewidzianych do
realizacji w ramach projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań, w tym:
• szczegółowy opis i uzasadnienie
potrzeby realizacji zadań oraz
racjonalność harmonogramu realizacji
projektu,
• przyporządkowanie wskaźników
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą w
Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

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 albo oceny formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą w
Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

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

•

5.

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

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
adekwatność potencjału Wnioskodawcy i
Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu
zarządzania projektem, w tym opis:
• 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,
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą w
Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

• struktury zarządzania projektem.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.

6.

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

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.
W ramach kryterium weryfikowana
będzie:
• 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).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą w
Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

merytorycznej.

7.

Prawidłowość budżetu projektu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
prawidłowość budżetu projektu, w tym:
• 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.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.

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 albo oceny formalno-merytorycznej.
Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą w
Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu.

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.

*Kryteria dotyczące II typu projektów ( Ekonomia wody)
KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE*

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium
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Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

1.

2.

3.

Projekty związane z zakupem sprzętu lub
infrastruktury (w ramach cross-financingu) w
szkołach i placówkach edukacyjnych będą
finansowane wyłącznie, jeśli zostanie
zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS.

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.
Wnioskodawca zapewni funkcjonowanie ze
środków innych niż europejskie, utworzonych
w ramach projektu CKZiU lub innych zespołów
realizujących zadania CKZiU, przez okres co
najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji

Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści wskazując, że w odniesieniu
do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury 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. (,,Infrastruktura’’ w rozumieniu pkt 3 podrozdziału 8.7
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020).
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
wskazanym w Regulaminie konkursu.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści, wskazując dodatkowo
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Kryterium obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.
Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

projektu.

sposób finansowania placówki po zakończeniu realizacji projektu,
ze środków innych niż europejskie.
Zgodność terminu faktycznego utrzymania CKZiU lub innych
zespołów realizujących zadania CKZiU może podlegać kontroli. IZ
RPO WiM 2014-2020 weryfikuje spełnienie powyższego warunku,
po upływie okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie
projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.
Dotyczy 2 typu projektów

4.

W ramach przedmiotowego konkursu zostaną
dofinansowane podmioty, które mogą tworzyć
CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania
CKZiU, na terenie województwa warmińskomazurskiego w branżach/zawodach służących
rozwojowi inteligentnej specjalizacji
województwa warmińsko-mazurskiego:
ekonomia wody.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany
jest zawrzeć informację, że CKZiU lub inne zespoły realizujące
zadania CKZiU będą tworzone w branżach/zawodach służących
rozwojowi inteligentnej specjalizacji: ekonomia wody
zidentyfikowanej w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Charakterystykę
poszczególnych branż w ramach ww. inteligentnej specjalizacji
przedstawia dokument: Badanie potencjału innowacyjnego
i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.
Ekonomia wody – raport końcowy.
Wyłonienie i efektywne wykorzystanie potencjału najsilniej
działających podmiotów w obszarze ekonomia wody
tj. szkół/placówek i przedsiębiorców przyczyni się do podniesienia
jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez ofertę
wysoko wyspecjalizowanego ośrodka kształcenia, który będzie
elastycznie reagował na potrzeby rynku pracy m.in.
poprzez kursy dające możliwość szybkiej ścieżki nabywania
kwalifikacji i kompetencji, co przyczyni się do lepszego
dostosowania pracowników do wymagań pracodawców oraz
zwiększenia mobilności osób na rynku pracy.
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formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.
TAK/NIE

Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.

*Kryteria dotyczące II typu projektów ( Ekonomia wody)

KRYTERIA SPECYFICZNE FAKULTATYWNE*

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

1.

2.

Wnioskodawca zakłada współpracę szkół
lub placówek prowadzących kształcenia
zawodowe w danej branży/zawodzie.

Wnioskodawca zakłada współpracę CKZiU
lub innych podmiotów realizujących zadania
CKZiU z pracodawcami/przedsiębiorcami z
inteligentnej specjalizacji ekonomia wody w
zakresie zakwaterowania, wypoczynku, sportu.

Uwzględnienie powyższego kryterium pozwoli na budowanie sieci
współpracy wśród szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe w danej branży/zawodzie, co przyczyni się do integracji
i wzajemnego racjonalnego wykorzystania posiadanego zaplecza
technicznego np. w zakresie wykorzystania warsztatów i pracowni,
wykorzystaniu potencjału kadrowego, a także wymianie dobrych
praktyk. Tego typu podejście przyczyni się do podniesienia jakości
kształcenia w regionie.
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Zgodnie z dokumentem: Badanie potencjału innowacyjnego i
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Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-10 pkt.)

10 Pkt

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

15 Pkt

rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.
Ekonomia wody – raport końcowy,
branża: zakwaterowanie, wypoczynek, sport jest wiodącą branżą w
strukturze firm działających w obszarze inteligentnej specjalizacji
ekonomia wody na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
(83% struktury).
Dotyczy 2 typu projektów

3.

Wnioskodawca zapewnia bazą noclegową
dla nauczycieli, uczniów i słuchaczy.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści (posiada lub zapewnia bazę
noclegową w miejscu realizacji zadań).

Zapewnienie bazy noclegowej pozwoli na efektywne uczestnictwo
w zaplanowanym wsparciu.

Kryterium punktowe
(0-15 pkt.)

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

5 Pkt

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

5 Pkt

Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

4.

Wnioskodawca realizuje działania na rzecz
doskonalenia umiejętności zawodowych
nauczycieli kształcenia zawodowego,
instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz
kadry wspierającej i organizującej proces
nauczania.

Kryterium zostanie uznane za spełnione, gdy Wnioskodawca
zapewni realizację co najmniej jednej ze wskazanych form
wsparcia: kursy kwalifikacyjne 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, nadawania
uprawnień w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu,
staże lub praktyki
w przedsiębiorstwach.
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Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
5.

Wnioskodawca utworzy i/lub zmodernizuje
istniejący wyspecjalizowany ośrodek
egzaminacyjny.

6.

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.

7

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.

Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do stworzenia
warunków do przeprowadzania egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodach. Wyspecjalizowany ośrodek
egzaminacyjny ułatwi uczniom/ słuchaczom nabycie i
potwierdzenie kwalifikacji potrzebnych na rynku pracy w wysoko
wyspecjalizowanym ośrodku kształcenia i szkolenia w obszarze IS
ekonomia wody.
Dotyczy 2 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.
Dotyczy 2 typu projektów
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.
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Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-5 pkt.)

5 Pkt

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

3 Pkt

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

3 Pkt

*Kryteria dotyczące II typu projektów ( Drewno i meblarstwo)

KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE*

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Projekty związane z zakupem sprzętu lub
infrastruktury (w ramach cross-financingu) w
szkołach i placówkach edukacyjnych będą
finansowane wyłącznie, jeśli zostanie
zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS.

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

Definicja kryterium
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści wskazując, że w odniesieniu
do współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury 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. (,,Infrastruktura’’ w rozumieniu pkt 3 podrozdziału 8.7
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020).
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
wskazanym w Regulaminie konkursu.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
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Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Kryterium obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

TAK/NIE

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.

TAK/NIE

możliwością udostępnienia pełnej
dokumentacji wdrażanego projektu oraz
zapewniające uczestnikom projektu możliwość
osobistego kontaktu z kadrą projektu.

Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.

Dotyczy 2 typu projektów

3.

Wnioskodawca zapewni funkcjonowanie ze
środków innych niż europejskie utworzonych w
ramach projektu CKZiU lub innych zespołów
realizujących zadania CKZiU, przez okres co
najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji
projektu.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści, wskazując dodatkowo
sposób finansowania placówki po zakończeniu realizacji projektu,
ze środków innych niż europejskie.
Zgodność i terminu faktycznego utrzymania CKZiU lub innych
zespołów realizujących zadania CKZiU może podlegać kontroli. IZ
RPO WiM 2014-2020 weryfikuje spełnienie powyższego warunku,
po upływie okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie
projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.
Dotyczy 2 typu projektów

4.

W ramach przedmiotowego konkursu zostaną
dofinansowane podmioty, które mogą tworzyć
CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania
CKZiU, na terenie województwa warmińskomazurskiego w branżach/zawodach służących
rozwojowi inteligentnej specjalizacji
województwa warmińsko-mazurskiego: drewno
i meblarstwo.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany
jest zawrzeć informację, że CKZiU lub inne zespoły realizujące
zadania CKZiU będą tworzone w branżach/zawodach służących
rozwojowi inteligentnej specjalizacji: drewno i meblarstwo
zidentyfikowanej w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego
Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Charakterystykę
poszczególnych branż w ramach ww. inteligentnej specjalizacji
przedstawia dokument: Badanie potencjału innowacyjnego
i rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.
Drewno i meblarstwo – raport końcowy.
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Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.
Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

TAK/NIE

TAK/NIE

Wyodrębnienie podmiotów w obszarze drewno i meblarstwo
tj. szkół/placówek i przedsiębiorców przyczyni się do podniesienia
jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez ofertę
wysoko wyspecjalizowanego ośrodka kształcenia, który będzie
elastycznie reagował na potrzeby rynku pracy m.in.
poprzez kursy dające możliwość szybkiej ścieżki nabywania
kwalifikacji i kompetencji, co przyczyni się do lepszego
dostosowania pracowników do wymagań pracodawców oraz
zwiększenia mobilności osób na rynku pracy.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję
Oceny Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.
*Kryteria dotyczące II typu projektów ( Drewno i meblarstwo)

KRYTERIA SPECYFICZNE FAKULTATYWNE*

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Dotyczy 2 typu projektów

1.

Wnioskodawca zakłada współpracę
szkół lub placówek prowadzących
kształcenia zawodowe w danej
branży/zawodzie.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Uwzględnienie powyższego kryterium pozwoli na budowanie sieci
współpracy wśród szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe w danej branży/zawodzie, co przyczyni się do integracji i
wzajemnego racjonalnego wykorzystania posiadanego zaplecza
technicznego np. w zakresie wykorzystania warsztatów i pracowni,
wykorzystaniu potencjału kadrowego, a także wymianie dobrych

60

Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-10 pkt.)

10 Pkt

praktyk. Tego typu podejście przyczyni się do podniesienia jakości
kształcenia
w regionie.

Dotyczy 2 typu projektów

2.

Wnioskodawca zakłada współpracę
CKZiU lub innych podmiotów realizujących
zadania CKZiU z
pracodawcami/przedsiębiorcami z
inteligentnej specjalizacji drewno i
meblarstwo w zakresie produkcji mebli.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Zgodnie dokumentem: Badanie potencjału innowacyjnego i
rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.
Drewno i meblarstwo – raport końcowy, branża: produkcja mebli jest
wiodącą branżą w strukturze zatrudnienia w inteligentnej specjalizacji
drewno i meblarstwo w województwie warmińsko-mazurskim (54%
struktury).
Dotyczy 2 typu projektów

3.

Wnioskodawca zapewnia bazą
noclegową dla nauczycieli, uczniów i
słuchaczy.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści (posiada lub zapewnia bazę
noclegową w miejscu realizacji zadań).
Zapewnienie bazy noclegowej pozwoli na efektywne uczestnictwo w
zaplanowanym wsparciu.

4.

Wnioskodawca realizuje działania na
rzecz doskonalenia umiejętności
zawodowych nauczycieli kształcenia
zawodowego, instruktorów praktycznej
nauki zawodu oraz kadry wspierającej i
organizującej proces nauczania.

Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Kryterium zostanie uznane za spełnione, gdy Wnioskodawca zapewni
realizację co najmniej jednej ze wskazanych form wsparcia: kursy
kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki
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Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-15 pkt.)

15 Pkt

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

5 Pkt

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

5 Pkt

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, nadawania
uprawnień w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu, staże
lub praktyki
w przedsiębiorstwach.
Dotyczy 2 typu projektów

5.

6.

7.

Wnioskodawca utworzy i/lub zmodernizuje
istniejący wyspecjalizowany ośrodek
egzaminacyjny.

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.
Projekt jest komplementarny z interwencją
w ramach priorytetu 9b (wspieranie
rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do stworzenia
warunków do przeprowadzania egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodach. Wyspecjalizowany ośrodek egzaminacyjny
ułatwi uczniom/ słuchaczom nabycie i potwierdzenie kwalifikacji
potrzebnych na rynku pracy w wysoko wyspecjalizowanym ośrodku
kształcenia i szkolenia w obszarze IS drewno i meblarstwo.
Dotyczy 2 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 20072013, 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.
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
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Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-5 pkt.)

5 Pkt

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

3 Pkt

Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne

3 Pkt

społecznej ubogich społeczności na
obszarach miejskich i wiejskich) RPO WiM
2014-2020.

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.

do przyznania
dofinansowania, ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-3 pkt.)

*Kryteria dotyczące II typu projektów ( Żywność wysokiej jakości)

KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Projekty związane z zakupem sprzętu
lub infrastruktury (w ramach crossfinancingu) w szkołach i placówkach
edukacyjnych będą finansowane wyłącznie,
jeśli zostanie zagwarantowana trwałość
inwestycji z EFS.

Definicja kryterium
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści wskazując, że w odniesieniu do
współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury 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.
(,,Infrastruktura’’ w rozumieniu pkt 3 podrozdziału 8.7 Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny
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Opis znaczenia kryterium

Kryterium obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

TAK/NIE

Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w
zakresie przedmiotowego kryterium.

2.

3.

4.

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.

Wnioskodawca zapewni funkcjonowanie ze
środków innych niż europejskie,
utworzonych w ramach projektu CKZiU lub
innych zespołów realizujących zadania
CKZiU, przez okres co najmniej
2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

W ramach przedmiotowego konkursu
zostaną dofinansowane podmioty, które
mogą tworzyć CKZiU lub inne zespoły
realizujące zadania CKZiU, na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego w

Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
wskazanym w Regulaminie konkursu.

Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny
Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w
zakresie przedmiotowego kryterium.
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści, wskazując dodatkowo sposób
finansowania placówki po zakończeniu realizacji projektu, ze środków
innych niż europejskie.
Zgodność terminu faktycznego utrzymania CKZiU lub innych zespołów
realizujących zadania CKZiU może podlegać kontroli. IZ RPO WiM
2014-2020 weryfikuje spełnienie powyższego warunku, po upływie
okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny
Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w
zakresie przedmiotowego kryterium.
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
zawrzeć informację, że CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania
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Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.
Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub

TAK/NIE

TAK/NIE

TAK/NIE

branżach/zawodach służących rozwojowi
inteligentnej specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego: żywność wysokiej
jakości.

CKZiU będą tworzone w branżach/zawodach służących rozwojowi
inteligentnej specjalizacji: żywność wysokiej jakości zidentyfikowanej
w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa
Warmińsko-Mazurskiego. Charakterystykę poszczególnych branż w
ramach ww. inteligentnej specjalizacji przedstawia dokument: Badanie
potencjału innowacyjnego i rozwojowego przedsiębiorstw
funkcjonujących w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa
warmińsko-mazurskiego. Żywność wysokiej jakości – raport końcowy.

formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

Wyodrębnienie podmiotów w obszarze żywność wysokiej jakości
tj. szkół/placówek i przedsiębiorców przyczyni się do podniesienia
jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez ofertę
wysoko wyspecjalizowanego ośrodka kształcenia, który będzie
elastycznie reagował na potrzeby rynku pracy m.in.
poprzez kursy dające możliwość szybkiej ścieżki nabywania kwalifikacji
i kompetencji, co przyczyni się do lepszego dostosowania
pracowników do wymagań pracodawców oraz zwiększenia mobilności
osób na rynku pracy.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny
Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w
zakresie przedmiotowego kryterium.

*Kryteria dotyczące II typu projektów ( Żywność wysokiej jakości)

KRYTERIA SPECYFICZNE FAKULTATYWNE*

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium
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Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

1.

Wnioskodawca zakłada współpracę
szkół lub placówek prowadzących
kształcenia zawodowe w danej
branży/zawodzie.

2.

Wnioskodawca zakłada współpracę
CKZiU lub innych podmiotów realizujących
zadania CKZiU z
pracodawcami/przedsiębiorcami z
inteligentnej specjalizacji żywność wysokiej
jakości w zakresie przetwarzanie mięsa i
produkcja wyrobów z mięsa.

3.

Wnioskodawca zapewnia bazą
noclegową dla nauczycieli, uczniów i
słuchaczy.

Uwzględnienie powyższego kryterium pozwoli na budowanie sieci
współpracy wśród szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe w danej branży/zawodzie, co przyczyni się do integracji i
wzajemnego racjonalnego wykorzystania posiadanego zaplecza
technicznego np. w zakresie wykorzystania warsztatów i pracowni,
wykorzystaniu potencjału kadrowego, a także wymianie dobrych
praktyk. Tego typu podejście przyczyni się do podniesienia jakości
kształcenia
w regionie.
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Zgodnie dokumentem: Badanie potencjału innowacyjnego i
rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.
Żywność wysokiej jakości – raport końcowy, branża: przetwarzanie
mięsa i produkcja wyrobów z mięsa jest wiodącą branżą w strukturze
zatrudnienia w produkcji żywności (przetwórstwo) na Warmii i
Mazurach (66% struktury ).
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści (posiada lub zapewnia bazę
noclegową w miejscu realizacji zadań).

Zapewnienie bazy noclegowej pozwoli na efektywne uczestnictwo w
zaplanowanym wsparciu.
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Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-10 pkt.)

10 Pkt

Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-15 pkt.)

15 Pkt

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

5 Pkt

Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.

4.

5.

6.

Wnioskodawca realizuje działania na
rzecz doskonalenia umiejętności
zawodowych nauczycieli kształcenia
zawodowego, instruktorów praktycznej
nauki zawodu oraz kadry wspierającej i
organizującej proces nauczania.

Wnioskodawca utworzy i/lub zmodernizuje
istniejący wyspecjalizowany ośrodek
egzaminacyjny.

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

Kryterium zostanie uznane za spełnione, gdy Wnioskodawca zapewni
realizację co najmniej jednej ze wskazanych form wsparcia: kursy
kwalifikacyjne 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, nadawania
uprawnień w zawodzie instruktorom praktycznej nauki zawodu, staże
lub praktyki
w przedsiębiorstwach.
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do stworzenia
warunków do przeprowadzania egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodach. Wyspecjalizowany ośrodek egzaminacyjny
ułatwi uczniom/ słuchaczom nabycie i potwierdzenie kwalifikacji
potrzebnych na rynku pracy w wysoko wyspecjalizowanym ośrodku
kształcenia i szkolenia w obszarze IS żywność wysokiej jakości.
Dotyczy 2 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 20072013, bądź planowanymi do realizacji w ramach priorytetu 10a, Osi IX,
Poddziałanie 9.3.1 RPO WiM 2014-2020. Wnioskodawca powinien
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Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-5 pkt.)

5 Pkt

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

5 Pkt

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

3 Pkt

szkoleniowej), Poddziałania 9.3.1
(Infrastruktura kształcenia zawodowego)
RPO WiM 2014-2020, na terenie
Województwa Warmińsko – Mazurskiego
finansowanymi ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.

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.

(0-3 pkt.)

Dotyczy 2 typu projektów

7.

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.

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

*Kryteria dotyczące II typu projektów (Branże służące rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko- mazurskiego w zakresie produkcji i obsługi
specjalistycznych maszyn i urządzeń)
KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE*

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Projekty związane z zakupem sprzętu
lub infrastruktury (w ramach crossfinancingu) w szkołach i placówkach
edukacyjnych będą finansowane wyłącznie,
jeśli zostanie zagwarantowana trwałość
inwestycji z EFS.

Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści wskazując, że w odniesieniu do
współfinansowanej w ramach projektu infrastruktury zostanie
zachowana trwałość projektu przez okres 5 lat od daty płatności
końcowej na rzecz Beneficjenta, natomiast w przypadku gdzie może
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Opis znaczenia kryterium

Kryterium obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

TAK/NIE

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.
(,,Infrastruktura’’ w rozumieniu pkt 3 podrozdziału 8.7 Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020).

2.

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.

Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny
Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w
zakresie przedmiotowego kryterium.
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem weryfikacji
wskazanym w Regulaminie konkursu.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny
Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w
zakresie przedmiotowego kryterium.

Dotyczy 2 typu projektów

3.

Wnioskodawca zapewni funkcjonowanie ze
środków innych niż europejskie,
utworzonych w ramach projektu CKZiU lub
innych zespołów realizujących zadania
CKZiU, przez okres co najmniej
2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści, wskazując dodatkowo sposób
finansowania placówki po zakończeniu realizacji projektu, ze środków
innych niż europejskie.
Zgodność i terminu faktycznego utrzymania CKZiU lub innych
zespołów realizujących zadania CKZiU może podlegać kontroli. IZ RPO
WiM 2014-2020 weryfikuje spełnienie powyższego warunku, po
upływie okresu wskazanego w umowie o dofinansowanie projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
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odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.
Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

TAK/NIE

TAK/NIE

Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny
Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w
zakresie przedmiotowego kryterium.
Dotyczy 2 typu projektów

4.

W ramach przedmiotowego konkursu
zostaną dofinansowane podmioty, które
mogą tworzyć CKZiU lub inne zespoły
realizujące zadania CKZiU, na terenie
województwa warmińsko-mazurskiego
wspierające branże/zawody służące
rozwojowi inteligentnych specjalizacji
województwa warmińsko-mazurskiego w
zakresie produkcji i obsługi specjalistycznych
maszyn i urządzeń.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku
o dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
zawrzeć informację, że CKZiU lub inne zespoły realizujące zadania
CKZiU będą tworzone na rzecz wspierania branż/zawodów służących
rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa warmińskomazurskiego w zakresie produkcji i obsługi specjalistycznych maszyn i
urządzeń. Inteligentne specjalizacje województwa warmińsko mazurskiego zidentyfikowano w Strategii Rozwoju SpołecznoGospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, natomiast
charakterystykę branż w ramach inteligentnych specjalizacji
przedstawią 3 dokumenty: Badanie potencjału innowacyjnego i
rozwojowego przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarze
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.
Żywność wysokiej jakości – raport końcowy; Drewno i meblarstwo –
raport końcowy; Ekonomia wody – raport końcowy.
Z wyżej wskazanych dokumentów wynika, iż w ramach każdej
inteligentnej specjalizacji istnieje potrzeba wykwalifikowania
pracowników zajmujących się obsługą specjalistycznych maszyn
w zakresie produkcji i obsługi, gdyż niemal każda branża
w produkcji swoich wyrobów wykorzystuje technologię jako siłę
napędową danej branży. Wprowadzenie i zastosowanie nowoczesnych
technologii produkcyjnych determinuje jeszcze większą potrzebę do
elastycznego i szybkiego dostosowania się do potrzeb rynku pracy
przez potencjalnych pracowników.
Wyłonienie i efektywne wykorzystanie potencjału najsilniej
działających podmiotów wspierających branże służące rozwojowi
inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko- mazurskiego w
zakresie produkcji i obsługi specjalistycznych maszyn i urządzeń tj.
szkół/placówek i przedsiębiorców przyczyni się do podniesienia
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Kryterium
obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

TAK/NIE

jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego poprzez ofertę
wysoko wyspecjalizowanego ośrodka kształcenia, który będzie
elastycznie reagował na potrzeby rynku pracy m.in.
poprzez kursy dające możliwość szybkiej ścieżki nabywania kwalifikacji
i kompetencji, co przyczyni się do lepszego dostosowania
pracowników do wymagań pracodawców oraz zwiększenia mobilności
osób na rynku pracy.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny
Projektów informacji dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w
zakresie przedmiotowego kryterium.

*Kryteria dotyczą II typu projektów (Branże służące rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko- mazurskiego w zakresie produkcji i obsługi
specjalistycznych maszyn i urządzeń)

KRYTERIA SPECYFICZNE FAKULTATYWNE*

Lp.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

Dotyczy 2 typu projektów

1.

Wnioskodawca zakłada współpracę
szkół lub placówek prowadzących
kształcenia zawodowe w danej
branży/zawodzie.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Uwzględnienie powyższego kryterium pozwoli na budowanie sieci
współpracy wśród szkół i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe w danej branży/zawodzie, co przyczyni się do integracji i
wzajemnego racjonalnego wykorzystania posiadanego zaplecza
technicznego np. w zakresie wykorzystania warsztatów i pracowni,
wykorzystaniu potencjału kadrowego, a także wymianie dobrych
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Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe
(0-15 pkt.)

15Pkt

praktyk. Tego typu podejście przyczyni się do podniesienia jakości
kształcenia w regionie.

Dotyczy 2 typu projektów

2.

Wnioskodawca zapewnia bazą
noclegową dla nauczycieli, uczniów i
słuchaczy.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest
złożyć oświadczenie o stosownej treści (posiada lub zapewnia bazę
noclegową w miejscu realizacji zadań).
Zapewnienie bazy noclegowej pozwoli na efektywne uczestnictwo w
zaplanowanym wsparciu.

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

5 Pkt

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

5 Pkt

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

5 Pkt

Dotyczy 2 typu projektów

3.

4.

Wnioskodawca realizuje działania na
rzecz doskonalenia umiejętności
zawodowych nauczycieli kształcenia
zawodowego, instruktorów praktycznej
nauki zawodu oraz kadry wspierającej i
organizującej proces nauczania.

Wnioskodawca utworzy i/lub zmodernizuje
istniejący wyspecjalizowany ośrodek
egzaminacyjny.

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
Kryterium zostanie uznane za spełnione, gdy Wnioskodawca zapewni
realizację co najmniej jednej ze wskazanych form wsparcia: kursy
kwalifikacyjne 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,
nadawania uprawnień w zawodzie instruktorom praktycznej nauki
zawodu, staże lub praktyki w przedsiębiorstwach.
Dotyczy 2 typu projektów
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu.
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Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni się do stworzenia
warunków do przeprowadzania egzaminów potwierdzających
kwalifikacje w zawodach. Wyspecjalizowany ośrodek egzaminacyjny
ułatwi uczniom/ słuchaczom nabycie i potwierdzenie kwalifikacji
potrzebnych na rynku pracy w wysoko wyspecjalizowanym ośrodku
kształcenia i szkolenia w obszarze wspierającym branże służące
rozwojowi inteligentnych specjalizacji województwa warmińskomazurskiego w zakresie produkcji i obsługi specjalistycznych maszyn i
urządzeń.

5.

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 2 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 20072013, 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 punktowe
(0-5 pkt.)

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

3 Pkt

Dotyczy 2 typu projektów

6.

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.

XVI.

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

Rozdział VI Załączniki, Załącznik 3 do SzOOP, kryteria dla Poddziałania 2.4.2 Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty ZIT bis
Elbląg, otrzymują brzmienie:
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KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020
Lp.

Nazwa kryterium

1.

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 20142020.

2.

Wnioskodawca składa dopuszczalną w
Regulaminie konkursu liczbę wniosków o
dofinansowanie projektu (o ile dotyczy).

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

W ramach kryterium weryfikowana
będzie zgodność Wnioskodawcy z typem
beneficjentów wskazanym w
Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych
RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.
Kryterium dotyczy wniosków o różnej
sumie kontrolnej. W ramach kryterium
weryfikuje się liczbę prawidłowo
złożonych przez Wnioskodawcę
wniosków o dofinansowanie projektu w
ramach danego konkursu. Po
przekroczeniu dopuszczalnej liczby
wniosków, kolejne wnioski zostaną
pozostawione bez rozpatrzenia.
Decyduje kolejność wpływu wersji
elektronicznej w lokalnym systemie
informatycznym.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

74

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

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

3.

4.

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
20
równowartości kwoty 100 000 EUR
21
wkładu publicznego są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których
mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w zakresie
Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.

W ramach kryterium weryfikowane
będzie zastosowanie w projekcie o
wartości nieprzekraczającej wyrażonej w
PLN równowartości kwoty 100 000 EUR
wkładu publicznego uproszczonych
metod rozliczania wydatków.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy)
nie podlega/ją wykluczeniu z możliwości
ubiegania się o dofinansowanie ze
środków UE na podstawie odrębnych
przepisów.

W ramach kryterium weryfikowane
będzie czy Wnioskodawca oraz
Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania, w tym wykluczeniu, o
którym mowa w:
- art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych;
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15
czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej ;
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28
października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów

20

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

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

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
21
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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5.

W przypadku projektu partnerskiego
wniosek 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 20142020

6.

Okres realizacji projektu zawiera się
w przedziale 1 stycznia 2014 – 31
grudnia 2023 roku.

7.

Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy)
wypełniono w języku polskim.

zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary.
Kryterium weryfikowane na podstawie
Oświadczenia Wnioskodawcy
i Partnerów (o ile dotyczy)
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane
będzie spełnienie przez Wnioskodawcę
wymogów w zakresie utworzenia
partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy
wdrożeniowej.
Kryterium będzie weryfikowane na
podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium
„nie dotyczy” danego projektu.
W ramach kryterium weryfikowane
będzie, czy w polu wniosku dotyczącym
okresu realizacji projektu wpisano
właściwy okres realizacji projektu. Ocena
spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.
W ramach kryterium weryfikowane
będzie czy wniosek oraz załączniki (o ile
dotyczy) wypełnione są w języku
polskim.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”
albo „nie”.
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej
albo oceny formalno-merytorycznej.
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niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej
albo oceny formalno-merytorycznej.

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

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

Kryteria zerojedynkowe

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Zgodność wniosku z zapisami
właściwej Osi Priorytetowej RPO WiM
2014-2020 i SZOOP RPO WiM 20142020 w zakresie: typu projektu,
wyboru grupy docelowej, minimalnej i
maksymalnej wartości projektu oraz
limitów i ograniczeń w realizacji
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:
• 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 2014-2020 (o ile dotyczy),
• 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).
Ocena spełnienia kryterium polega na
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

2.

3.

Poziom cross-financingu nie
przekracza dopuszczalnego poziomu
określonego w SZOOP RPO WiM
2014-2020 dla danego Działania/
Poddziałania.

Poziom środków trwałych (w tym
cross-financing) jako % wydatków
kwalifikowalnych nie przekracza
dopuszczalnego poziomu określonego
w SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla
danego Działania/ Poddziałania.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu cross-financingu z
limitem określonym dla danego
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM
2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu środków trwałych (w
tym cross-financing) z limitem określonym
dla danego Działania/Poddziałania w
SZOOP RPO WiM 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

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

przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

4.

5.

Poziom wkładu własnego beneficjenta
jako % wydatków kwalifikowalnych
jest zgodny z poziomem określonym w
SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla
danego Działania/ Poddziałania.

Poziom kosztów pośrednich jest
zgodny z limitami określonymi w
Regulaminie konkursu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu wkładu własnego z
limitem określonym dla danego
Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM
2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność poziomu kosztów pośrednich,
wskazanych we wniosku o
dofinansowanie, , z limitami określonymi
w Regulaminie konkursu na podstawie
zapisów zawartych w Wytycznych w
zakresie kwalifikowalności wydatków w

79

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

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

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

6.

7.

Zgodność projektu z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o
standard minimum).

Zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju.

W ramach kryterium weryfikowane będzie
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 20142020.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie”.
W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu z zasadą
zrównoważonego rozwoju, o której mowa
w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

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

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.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.

8.

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu z zasadą równości
szans i niedyskryminacji, 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
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.

9.

10.

Projekt jest zgodny z właściwym
prawodawstwem krajowym, w tym z
ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych

Zgodność projektu z zasadami pomocy
publicznej lub pomocy de minimis.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu z prawodawstwem
krajowym, w tym z ustawą z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
albo „nie”.
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność zapisów wniosku o
dofinansowanie projektu z zasadami
pomocy publicznej w odniesieniu do form
wsparcia, wydatków i grup docelowych,
jak również oceniana będzie możliwość
udzielenia w ramach projektu pomocy de
minimis/pomocy publicznej,
uwzględniając reguły ogólne jej
przyznawania oraz warunki jej
dopuszczalności w danym typie projektu.
Ocena spełnienia kryterium polega na
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Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty
niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.

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

przypisaniu mu wartości logicznych „tak”
„nie” lub „nie dotyczy”..
Istnieje możliwość wykorzystania
wyjaśnień udzielonych przez
Wnioskodawcę lub pozyskanych w inny
sposób przez Komisję Oceny Projektów
informacji dotyczących Wnioskodawcy lub
projektu w zakresie przedmiotowego
kryterium.

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:
11.

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

oceny projektu i/lub uwag
przewodniczącego KOP i/lub ustaleń
wynikających z procesu negocjacji.
Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej „tak”,
„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie
dotyczy” danego projektu

Kryteria punktowe
Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie
adekwatność doboru grupy docelowej do
właściwego celu szczegółowego RPO WiM
2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki
tej grupy, w tym opis:
• 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,
• barier, na które napotykają uczestnicy
projektu,
• sposobu rekrutacji uczestników
projektu, w tym kryteriów rekrutacji i
kwestii zapewnienia dostępności dla
osób z niepełnosprawnościami.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.

Opis znaczenia kryterium
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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
Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny
merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej.
.

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.

2.

Zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu
Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020
oraz adekwatność doboru i opisu
wskaźników, źródeł oraz sposobu ich
pomiaru.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
zgodność projektu z właściwym celem
szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego
RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność
doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz
sposobu ich pomiaru, w tym:
• 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.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.

merytorycznej.

3.

Trafność opisanej analizy ryzyka
nieosiągnięcia założeń projektu.

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),
• działań, które zostaną podjęte, aby
zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie
będą mogły zostać podjęte, aby
zminimalizować skutki wystąpienia
ryzyka.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.

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 albo oceny formalno-merytorycznej.

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.

4.

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

W ramach kryterium weryfikowana będzie
spójność zadań przewidzianych do
realizacji w ramach projektu oraz trafność
doboru i opisu tych zadań, w tym:
• szczegółowy opis i uzasadnienie
potrzeby realizacji zadań oraz
racjonalność harmonogramu realizacji
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.

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

•

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.

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:
• potencjału finansowego,
• posiadanego potencjału kadrowego
oraz sposobu jego wykorzystania w
ramach projektu,
• posiadanego potencjału technicznego,
w tym sprzętowego i warunków
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.

lokalowych,
kadry zewnętrznej zaangażowanej do
realizacji projektu,
• struktury zarządzania projektem.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.

•

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.

6.

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

W ramach kryterium weryfikowana
będzie:
• 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).
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
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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 albo oceny formalno-merytorycznej.

przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.

7.

Prawidłowość budżetu projektu.

W ramach kryterium weryfikowana będzie
prawidłowość budżetu projektu, w tym:
• 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.
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.

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 albo oceny formalno-merytorycznej.

Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i skierowania
projektu do negocjacji we wskazanym w
karcie oceny zakresie, pod warunkiem
uzyskania pozytywnego wyniku oceny
merytorycznej.

8.

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

•

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

89

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 albo oceny formalno-merytorycznej.
Liczba punktów za to kryterium jest
równa:
P = 0 – 0 pkt
P = 0,1 - 8 – 54 pkt
P = 9 - 15 – 58 pkt
P = 16 - 22 – 62 pkt
P = 23-30 – 66 pkt
P = 31 i powyżej – 70 pkt
gdzie:
P

* 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
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:
- projekt oddziałuje na jedną gminę:
10 pkt
- projekt oddziałuje na więcej niż jedną
gminę: 15 pkt
- projekt oddziałuje na cały obszar ZIT: 25
pkt
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• Komplementarność
projektu
w ramach ZIT bis Elbląg:
- projekt jest kontynuacją projektu/ów
realizowanego/ych na obszarze ZIT bis
Elbląg w perspektywie finansowej 20072013 – 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
Ocena kryterium polega na przyznaniu mu
punktów w zakresie zgodnym z kartą
oceny, stanowiącą załącznik do
Regulaminu konkursu.
Istnieje możliwość zgłoszenia uwag do
przedmiotowego kryterium i
skierowania projektu do negocjacji we
wskazanym w karcie oceny zakresie,
pod warunkiem uzyskania pozytywnego
wyniku oceny merytorycznej.
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*Kryteria dotyczą I typu projektów - ZIT bis Elbląg 2.4.2
KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE*

Lp.

1.

Nazwa kryterium

Definicja kryterium

Wnioskodawca zobowiązany
jest do złożenia oświadczenia,
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 wraz z
deklaracją, że
pracodawca/przedsiębiorca
uczestniczył w konstruowaniu
założeń projektu.

Dotyczy I typu projektów - Model I, Model II.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż
porozumienie zostało zawarte pomiędzy szkołą/placówką kształcenia zawodowego
na obszarze ZIT bis Elbląg a pracodawcą/pracodawcami przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu wraz z deklaracją, że ww. pracodawca/przedsiębiorca
uczestniczył w konstruowaniu założeń projektu, w tym co najmniej kursów/szkoleń
oraz praktyk/staży dla uczniów/słuchaczy szkół i placówek prowadzących
kształcenie zawodowe.
Kryterium zostanie uznane za spełnione w przypadku uwzględnienia obu informacji
łącznie.
Kryterium wynikające z warunków brzegowych wyboru operacji wskazanych RPO
WiM 2014-2020.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę lub
pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny Projektów informacji
dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.
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Opis znaczenia kryterium

Kryterium obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub
formalnomerytorycznej.

Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

TAK/NIE

2.

3.

Wnioskodawca zobowiązany jest
do
zawarcia
porozumienia
pomiędzy szkołą kształcącą w
danym zawodzie na obszarze ZIT
bis Elbląg a pracodawcą/
przedsiębiorcą
lub
grupą
pracodawców/ przedsiębiorców,
na potrzeby których dany
kierunek kształcenia będzie
tworzony lub modernizowany.

Projekty związane z zakupem
infrastruktury (w ramach crossfinancingu) w szkołach i
placówkach edukacyjnych z
obszaru ZIT bis Elbląg będą
finansowane wyłącznie, jeśli
zostanie zagwarantowana
trwałość inwestycji z EFS.

Dotyczy I typu projektów - Model III.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o stosownej
treści.
Kryterium wynikające z warunków brzegowych wyboru operacji wskazanych RPO
WiM 2014-2020.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę lub
pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny Projektów informacji
dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.

Dotyczy I typu projektów- Model I, Model II oraz Model III.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że 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. („Infrastruktura’’ w rozumieniu pkt 3 (a, b, c) podrozdziału 8.7
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020).
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Kryterium obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub
formalnomerytorycznej.

TAK/NIE

Kryterium obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub
formalnomerytorycznej.

TAK/NIE

4.

5.

Projekty związane z zakupem
sprzętu (w ramach środków
trwałych) w szkołach i
placówkach edukacyjnych z
obszaru ZIT bis Elbląg będą
finansowane wyłącznie, jeśli po
zakończeniu realizacji projektu
będą przekazane
szkołom/placówkom
prowadzącym kształcenie
zawodowe na ich działalność
statutową.

Dotyczy I typu projektów- Model I, Model II oraz Model III.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, iż środki
trwałe nabyte w ramach projektu, po zakończeniu jego realizacji będą przekazane
na rzecz szkoły/placówki w której realizowany był projekt.

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..

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

Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę lub
pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny Projektów informacji
dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.

Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę lub
pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny Projektów informacji
dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.
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Kryterium obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub
formalnomerytorycznej.

Kryterium obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

TAK/NIE

TAK/NIE

6.

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.

Dotyczy I typu projektów - Model III.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu - w odniesieniu do rodzaju podmiotu aplikującego/partnera oraz w
odniesieniu do charakteru działalności prowadzonej przez podmiot niebędący jst.
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.
Istnieje możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez Wnioskodawcę lub
pozyskanych w inny sposób przez Komisję Oceny Projektów informacji
dotyczących Wnioskodawcy lub projektu w zakresie przedmiotowego kryterium.
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Kryterium obligatoryjne,
zerojedynkowe,
weryfikowane na etapie
oceny formalnej lub
formalno-merytorycznej.
Projekty niespełniające
danego kryterium są
odrzucane na etapie oceny
formalnej lub formalnomerytorycznej.

TAK/NIE

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

Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Wprowadzaniu nowych
zawodów winno towarzyszyć
wygaszanie starych, na których
absolwentów znacząco
zmniejsza się zapotrzebowanie.

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

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

Dotyczy I typu projektów- Model III.
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 na obszarze ZIT bis Elbląg będzie/będą
wygaszane.

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

Dotyczy I typu projektów – Model III.
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 Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025.

Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe (0-10
pkt.)
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Ocena
(Tak / Nie lub pkt.)

5 Pkt

10 Pkt

3.

Realizacja projektów, w których
pracodawcy partycypują
finansowo w wymiarze co
najmniej 5 % w kosztach
organizacji i prowadzenia
praktyki zawodowej lub stażu
zawodowego.

4.

Projekt zakłada udział w studiach
podyplomowych lub kursach
kwalifikacyjnych
przygotowujących do
wykonywania zawodu nauczycieli
kształcenia zawodowego
zatrudnionych w placówkach z
obszaru ZIT bis Elbląg w ramach
zawodów nowo wprowadzonych
do klasyfikacji zawodów
szkolnictwa zawodowego,
zawodów wprowadzonych w
efekcie modernizacji oferty
kształcenia zawodowego albo
tworzenia nowych zawodów (na
które występuje deficyt na
regionalnym lub lokalnym rynku
pracy oraz braki kadrowe wśród
nauczycieli kształcenia
zawodowego).

Dotyczy I typu projektów- Model I i II.
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 20142020.

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

5 Pkt

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.
Kryterium punktowe (0-5
pkt.)
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5 Pkt

5.

6.

7.

Projekt zakłada objęcie
wsparciem minimum 70%
uczniów/słuchaczy szkół i
placówek prowadzących
kształcenie zawodowe na
obszarze ZIT bis Elbląg, którzy w
dniu rozpoczęcia udziału w
projekcie ukończyli 18 rok życia.

Dotyczy I typu projektów - Model I, Model II
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie
projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest opisać grupę docelową, która
zostanie objęta wsparciem w ramach projektu. Objecie wsparciem pełnoletnich
uczniów/słuchaczy szkół i placówek kształcenia zawodowego wynika z logiki
wsparcia zaproponowanej w ramach Modeli, która powinna zapewnić
uczniom/słuchaczom szkół szybkie i efektywne wejście na rynek pracy po
ukończeniu nauki i/lub kontynuację nauki na poziomie wyższym oraz przyczyni się
do realizacji obligatoryjnego wskaźnika produktu.

Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania, ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe (0-10
pkt.)

Projekt zakłada współpracę
szkoły/placówki prowadzącej
kształcenie zawodowe na
obszarze ZIT bis Elbląg z
podmiotami z otoczenia
społeczno-gospodarczego
(pracodawcami/organizacjami
pracodawców,
przedsiębiorcami/organizacjami
przedsiębiorców, instytucjami
rynku pracy, uczelniami
wyższymi).

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 ramach kryterium, możliwe jest uzyskanie następującej liczby punktów:
1 porozumienie – 0 pkt
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.

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

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.

Dotyczy I typu projektów – Model I, Model II oraz Model III
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). Kryterium ma na celu zastosowanie rozwiązań
wypracowanych w latach 2007-2013 w ramach PO KL, 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
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Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania, ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe (0-3
pkt.)

10 Pkt

1-3 Pkt

3 pkt

(http://kiwpokl.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 20142020, na obszarze ZIT bis Elbląg
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego finansowanymi ze
środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.

Dotyczy I typu projektów – Model I, Model II oraz Model III.
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.

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,
na obszarze ZIT bis Elbląg
Województwa Warmińsko –
Mazurskiego finansowaną ze

Dotyczy I typu projektów – Model I, Model II oraz Model III.
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.
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Kryterium fakultatywne,
punktowe – spełnienie
kryterium nie jest konieczne
do przyznania
dofinansowania, ale ma
charakter premiujący.
Kryterium punktowe (0-3
pkt.)

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

3 pkt

3 pkt

środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
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