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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ/ PODDZIAŁAŃ
WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA
ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020

Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna dla osób dorosłych

OŚ PRIORYTETOWA

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo

DZIAŁANIE

10iv lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i
szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności,
dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną
naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego

PODDZIAŁANIE

Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych (projekty konkursowe)

PRORYTET INWESTYCYJNY

KRYTERIA DOSTĘPU – weryfikowane na I etapie oceny merytorycznej

Lp.
1.

Opis znaczenia oraz zakres wyjaśnień,
uzupełnień lub zakres poprawienia treści
wniosku o dofinansowanie

Nazwa kryterium

Definicja

Projekt jest skierowany wyłącznie
do osób z Obszaru Strategicznej
Interwencji (OSI) – obszary
funkcjonalne miast tracące funkcje
społeczno-gospodarcze, które uczą
się, pracują lub zamieszkują w
rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego na obszarze OSI.

Kryterium zostanie spełnione, jeśli
realizacja wsparcia będzie dotyczyć osób
z obszaru OSI - obszar funkcjonalny miast
tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
który obejmuje wyłącznie tereny miast:
Ostrowiec Świętokrzyski, SkarżyskoKamienna i Starachowice.
Obszar OSI wynika z terytorialnego
rozkładu interwencji wskazanego
w RPOWŚ 2014-2020 i został określony na
podstawie obowiązującego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Świętokrzyskiego.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku
2

Stosuje się
do typu/typów
projektu/ów (nr)

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej TAK/NIE
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
Kryterium dotyczy wyłącznie konkursów
dedykowanych OSI:
- obszary funkcjonalne miast tracących
funkcje społeczno-gospodarcze.

1a, 1b, 1c, 2, 3

o dofinansowanie projektu.
2.

3.

Maksymalny okres realizacji
projektu wynosi 24 miesiące.

Realizacja wsparcia następuje na
podstawie indywidualnie
zdiagnozowanego zapotrzebowania
osób dorosłych w zakresie
podnoszenia, zmiany lub nabywania
kompetencji i/lub kwalifikacji na
obszarze realizacji projektu.

Kryterium zostanie spełnione, gdy okres
realizacji projektu zaplanowany jest na
okres nie dłuższy niż 24 miesiące.
Okres 24 miesięcy należy liczyć jako pełne
miesiące kalendarzowe.
IOK w uzasadnionych przypadkach, na
etapie realizacji projektu, dopuszcza
możliwość odstępstwa w zakresie
przedmiotowego kryterium przez
wydłużenie terminu realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
Kryterium zostanie spełnione, gdy we
wniosku o dofinansowanie zostaną
przedstawione wyniki analizy
przeprowadzonej przez Wnioskodawcę
wraz z Partnerami (jeśli dotyczy). Diagnoza
identyfikuje zapotrzebowanie osób
dorosłych na podnoszenie, zmianę lub
nabywanie kompetencji i/lub kwalifikacji.
Wyniki przeprowadzonej diagnozy (w tym
dane ilościowe) muszą zostać
zamieszczone w treści wniosku o
dofinansowanie i zawierać zwięzły opis
zidentyfikowanych potrzeb.
Działania zaplanowane w projekcie muszą
odpowiadać na zidentyfikowane w
diagnozie potrzeby osób dorosłych.
3

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej
TAK/NIE/DO NEGOCJACJI
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
IOK wezwie wnioskodawcę do udzielenia
wyjaśnień w przypadku niezgodności okresu
realizacji projektu podanego w części 1.8
z harmonogramem jego realizacji lub inną
częścią wniosku, w której zawarto
informację o okresie realizacji projektu.

1a, 1b, 1c, 2, 3

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej
TAK/NIE/DO NEGOCJACJI
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium
dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy
do przedstawienia wyjaśnień, uzupełnienia
lub poprawienia treści wniosku
o dofinansowanie na etapie negocjacji
w zakresie istniejących zapisów.

1a, 1b, 1c, 2, 3

4.

Minimum 80% grupy docelowej
projektu objęta jest działaniami
prowadzącymi do uzyskania
kwalifikacji.

Ww. diagnoza nie stanowi załącznika do
wniosku o dofinansowanie projektu,
jednak powinna być dostępna np. podczas
negocjacji lub kontroli projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
Ocenie będzie podlegać, czy działania
prowadzące do uzyskania kwalifikacji będą
obejmować co najmniej 80% grupy
docelowej projektu.
Ilość osób w treści wniosku należy wskazać
procentowo.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.

5.

Wsparcie uczestników projektu
jest zakończone formalną oceną
i/lub certyfikacją osiągniętych
umiejętności, kompetencji i/lub
kwalifikacji.

Ocenie będzie podlegać czy zaplanowane
w projekcie działania pozwolą
uczestnikom projektu uzyskać dokumenty
potwierdzające podniesienie, zmianę lub
nabycie nowych kompetencji i/lub
kwalifikacji.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.

4

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej
TAK/NIE/DO NEGOCJACJI
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium
dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy
do przedstawienia wyjaśnień, uzupełnienia
lub poprawienia treści wniosku
o dofinansowanie na etapie negocjacji
w zakresie istniejących zapisów.

1a, 1b, 1c

Ocena spełnienia kryterium polega na
przypisaniu mu wartości logicznej TAK/NIE
Niespełnienie kryterium skutkuje
odrzuceniem wniosku.
1a, 1b, 1c, 2, 3

6.

Lp.

Wnioskodawca zapewnia zgodność
realizacji pozaszkolnych form
kształcenia ustawicznego
z warunkami określonymi
w rozporządzeniach Ministra
Edukacji Narodowej w sprawie
kształcenia ustawicznego
w formach pozaszkolnych.

Ocenie będzie podlegać, czy
Ocena spełnienia kryterium polega na
wnioskodawca zawarł we wniosku
przypisaniu mu wartości logicznej
deklarację, że wskazane pozaszkolne
TAK/NIE/DO NEGOCJACJI
formy kształcenia ustawicznego będą
Niespełnienie kryterium skutkuje
realizowane przez podmioty uprawnione
odrzuceniem wniosku.
do wydawania zaświadczeń o ukończeniu
W celu potwierdzenia spełnienia kryterium
danej formy kształcenia oraz zgodnie
dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy
z warunkami określonymi
do przedstawienia wyjaśnień, uzupełnienia
w rozporządzeniach Ministra Edukacji
lub poprawienia treści wniosku
Narodowej w sprawie kształcenia
o dofinansowanie na etapie negocjacji
ustawicznego w formach pozaszkolnych.
w zakresie istniejących zapisów.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.
KRYTERIA PREMIUJĄCE – weryfikowane na II etapie oceny merytorycznej

Nazwa kryterium

Definicja

Opis znaczenia

5

Waga punktowa

1a, 1b

Stosuje się
do typu/typów
projektu/ów (nr)

1.

Minimum 50% uczestników projektu
stanowią osoby należące do co
najmniej jednej z poniższych grup:
 osoby w wieku 50 lat i więcej;
 osoby z niskimi kwalifikacjami.

Wnioskodawca zapewnia, że jakość
kształcenia w zakresie form wsparcia
w projekcie jest potwierdzona
Akredytacją Kuratora Oświaty.

2.

Ocenie będzie podlegać czy w grupie
docelowej znajdują się osoby powyżej 50
r. ż. i/lub osoby z niskimi kwalifikacjami
tj. na poziomie ISCED 2 (poziom
podstawowy
i gimnazjalny). Stopień uzyskanego
wykształcenia powinien być określany
w dniu rozpoczęcia uczestnictwa
w projekcie. Wiek uczestników liczony
jest na podstawie daty urodzenia
i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału
w projekcie.
Ilość osób w treści wniosku należy
wskazać procentowo.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
Kryterium ma na celu zapewnić wysoką
jakość prowadzonego kształcenia.
Kryterium zostanie spełnione, jeśli we
wniosku o dofinansowanie znajdzie się
informacja, że podmiot posiada
akredytację w zakresie kształcenia
przewidzianego w projekcie, znajduje się
w wykazie akredytowanych podmiotów
prowadzących kształcenie ustawiczne w
formach pozaszkolnych, oraz wskaże datę
decyzji i właściwego kuratora wydającego
decyzję przyznającą akredytację.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku
6

Projekty, które
otrzymały minimum
punktowe od obydwu
oceniających podczas
oceny spełniania
ogólnych kryteriów
merytorycznych oraz
spełniają kryteria
premiujące otrzymują
premię punktową
(maksymalnie 40
punktów, dla konkursu
dedykowanego OSI –
obszary funkcjonalne
miast tracących funkcje
społeczno-gospodarcze
– maksymalnie 35
punktów).
Ocena spełniania
kryterium premiującego
jest dokonywana
poprzez przyznanie
liczby punktów
w zakresie określonym
dla tego kryterium.
Przyznanie określonej
dla danego kryterium
premiującego liczby
punktów oznacza
spełnienie kryterium.
Nieprzyznanie punktów

10

10

1a, 1b, 1c, 2, 3

1a, 1b, 1c, 2

o dofinansowanie projektu.
3.

Projekt zakłada realizację wsparcia
we współpracy z pracodawcami.

Kryterium ma na celu zwiększenie
zaangażowania się pracodawców
w system kształcenia kadr na regionalnym
rynku pracy.
Współpraca z pracodawcami polega na:
 włączeniu pracodawców w realizację
praktycznej nauki zawodu;

oznacza niespełnienie
kryterium.
Projekty, które nie
spełniają kryteriów
premiujących nie tracą
punktów uzyskanych
w ramach oceny
merytorycznej.

 włączeniu pracodawców w system
opracowywania ofert szkoleń zgodnie
ze zidentyfikowanymi lokalnymi i
regionalnymi potrzebami;
 udziale pracodawców w organizacji
innych kursów umożliwiających
uzyskanie wiedzy, umiejętności i
kwalifikacji zawodowych oraz nabycie
uprawnień zawodowych;

10

1a, 1b, 1c, 2

 udział pracodawców w prowadzeniu
zajęć na kursach zawodowych.
Kryterium zostanie spełnione, jeśli
wnioskodawca wskaże w projekcie zakres
współpracy z pracodawcami.
Kryterium weryfikowane na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie
projektu.
4.

Minimum 20% grupy docelowej
projektu stanowią osoby
z niepełnosprawnościami.

Spełnienie kryterium polega na
weryfikacji czy minimum 20% grupy
docelowej stanowią osoby
7

5

1a, 1b, 1c, 2, 3

z niepełnosprawnościami.
Ilość osób z niepełnosprawnościami
w treści wniosku należy wskazać
procentowo.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
5.

Projekt jest skierowany do grup
docelowych z obszaru miast
średnich (Staszów, Jędrzejów,
Końskie, Sandomierz, Busko-Zdrój)
tracących funkcje społecznogospodarcze, które w przypadku
osób fizycznych – uczą się, pracują
lub zamieszkują w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego na
ww. obszarach.

Realizacja dedykowanego wsparcia dla
osób z obszaru miast średnich wynika
z pkt 13 Rozdziału 2.2 Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków EFS
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Obszar miast tracących funkcje
społeczno-gospodarcze, obejmuje miasto:
Staszów, Jędrzejów, Końskie, Sandomierz,
Busko-Zdrój.
Kryterium zostanie zweryfikowane na
podstawie treści wniosku
o dofinansowanie projektu.

8

1a, 1b, 1c, 2, 3

5

Kryterium nie
dotyczy
konkursów
dedykowanych
OSI:
obszary
funkcjonalne
miast tracących
funkcje
społecznogospodarcze.

