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OŚ PRIORYTETOWA  Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

PRORYTET INWESTYCYJNY 
8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie 
życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

DZIAŁANIE 
Działanie 8.1 Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, 
godzenie życia zawodowego i prywatnego  

PODDZIAŁANIE Poddziałanie 8.1.1 Zwiększanie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 (projekty konkursowe) 

KRYTERIA DOSTĘPU 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia 
Moment oceny 
(formalna/ 
merytoryczna) 

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

1.  

Maksymalny okres realizacji 
projektu wynosi 24 miesiące. 

Ograniczony czas realizacji projektu do 24 miesięcy 
pozwoli Wnioskodawcom precyzyjnie zaplanować 
przedsięwzięcia, co przyczyni się do zwiększenia 
efektywności działań oraz sprawnego rozliczania 
wdrażanych projektów. Okres 24 miesięcy liczony 
jest jako pełne miesiące kalendarzowe. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1, 2, 3 

2.  

Grupę docelową projektu 
stanowią osoby wchodzące 
i/lub powracające na rynek 
pracy po przerwie związanej  
z urodzeniem i/lub 
wychowaniem dziecka/ci: 
- pracujące przebywające na 

urlopie macierzyńskim lub 
rodzicielskim, 

i/lub  
- bezrobotne, 
- bierne zawodowo. 

Kryterium przyczyni się do wzrostu aktywności 
zawodowej społeczeństwa, co będzie miało wpływ 
na ograniczenie zjawiska bezrobocia.  
Kryterium dotyczy osób, które w dniu 
przystąpienia do projektu miały status osoby 
zatrudnionej (osoby przebywające na urlopie 
macierzyńskim lub rodzicielskim), jak również 
osób, które w dniu przystąpienia do projektu były 
bezrobotne lub bierne zawodowo. Wnioskodawca 
musi założyć we wniosku, iż minimum 90% ww. 
grupy docelowej w wyniku wsparcia powróci na 
rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem 

Weryfikacja „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

1, 3 
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 i/lub wychowaniem dziecka/ci i/lub znajdzie pracę 
lub będzie jej poszukiwać po zakończeniu realizacji 
projektu. 
Pomiar ww. wskaźnika powinien być dokonywany 
w trakcie realizacji projektu, niemniej informacje 
dotyczące statusu zatrudnienia będą 
weryfikowane do czterech tygodni od zakończenia 
przez uczestnika udziału w projekcie.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

3.  

Wnioskodawca kieruje 
wsparcie na obszary,  
na których liczba dostępnych 
miejsc opieki nad dziećmi  
do lat 3 jest niższa niż 
zidentyfikowane 
zapotrzebowanie na miejsca. 

Kryterium ma na celu zapewnienie udzielenia 
wsparcia w zakresie tworzenia miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 na obszarach, na których liczba 
dostępnych miejsc jest niższa niż zidentyfikowane 
potrzeby. Analiza dotycząca zapotrzebowania na 
tworzenie i utrzymanie nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w województwie świętokrzyskim 
stanowi załącznik do regulaminu konkursu. 
Interwencja EFS w ramach RPOWŚ 2014-2020 nie 
jest uzasadniona w sytuacji, gdy popyt na tego 
typu usługi może być zaspokojony przy 
dotychczasowej liczbie miejsc opieki. 
Wnioskodawca jest zobowiązany przedstawić 
uzasadnienie potrzeby tworzenia nowych miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze, na którym 
zamierza realizować projekt. Informacja ta jest 
konieczna do oceny zasadności i efektywności 
zaplanowanych działań na konkretnym obszarze 
projektowym.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

1 

4.  

Projekt realizowany jest na 
Obszarze Strategicznej 
Interwencji (OSI) – obszary  o 
najgorszym dostępie do usług 

Realizacja dedykowanego wsparcia dla osób  
z obszaru OSI wynika z terytorialnego rozkładu 
interwencji wskazanego w RPOWŚ 2014-2020. 

Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1, 2, 3 
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publicznych i  skierowany 
wyłącznie do osób z obszarów 
wiejskich położonych na 
terenie OSI, które uczą się, 
pracują lub zamieszkują  
w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego na 
obszarze OSI. 

publicznych określony został na podstawie 
obowiązującego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego  
i obejmuje następujące gminy: Gowarczów, 
Stąporków, Smyków, Radoszyce, Fałków, Ruda 
Maleniecka, Słupia Konecka, Kluczewsko, Secemin, 
Radków, Moskorzew, Słupia Jędrzejowska, 
Nagłowice, Oksa, Małogoszcz, Imielno, Wodzisław, 
Michałów, Działoszyce, Złota, Kazimierza Wielka, 
Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Wiślica, 
Nowy Korczyn, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, 
Pacanów, Gnojno, Szydłów, Osiek, Oleśnica, 
Opatów, Lipnik, Wojciechowice, Iwaniska, 
Baćkowice, Sadowie, Tarłów, Ćmielów, Bałtów, 
Bodzechów, Kunów, Waśniów, Mirzec, Wąchock, 
Bliżyn, Mniów, Łopuszno, Pierzchnica, Raków, 
Łagów, Bodzentyn, Klimontów, Łoniów, 
Koprzywnica, Samborzec, Obrazów, Wilczyce, 
Dwikozy.  

Kryterium ma na celu ograniczenie obszaru 
realizacji projektu wyłącznie do obszarów ww. 
gmin oraz ograniczenie grupy docelowej do osób 
zamieszkałych, uczących się lub pracujących 
wyłącznie na obszarach wiejskich położonych na 
terenach tych gmin.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium  dotyczy 
wyłącznie konkursów 
dedykowanych OSI: 

- obszary wiejskie  
o najgorszym 
dostępie do usług 
publicznych 

 

5.  

Projekt jest skierowany do 
grup docelowych z Obszaru 
Strategicznej Interwencji (OSI) 
– obszary funkcjonalne miast 
tracących funkcje społeczno-
gospodarcze, które uczą się, 
pracują lub zamieszkują  
w rozumieniu przepisów 

Realizacja dedykowanego wsparcia dla osób  
z obszaru OSI wynika z terytorialnego rozkładu 
interwencji wskazanego w RPOWŚ 2014-2020. 

Obszar OSI – obszary funkcjonalne miast tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze obejmuje miasta: 
Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna  
i Starachowice.   

Obszary OSI zostały określone na podstawie 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

 

Kryterium  dotyczy 
wyłącznie konkursów 
dedykowanych OSI: 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1, 2, 3 
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Kodeksu Cywilnego na 
obszarze OSI. 

obowiązującego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

- obszary 
funkcjonalne miast 
tracących funkcje 
społeczno-
gospodarcze 

KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia Waga punktowa 

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

1.  

Grupę docelową  
w projekcie w minimum 30% 
stanowią łącznie:  
- osoby samotnie 

wychowujące dziecko/ci 
powracające/lub 
wchodzące na rynek pracy 
po przerwie związanej z 
urodzeniem i/lub 
wychowaniem dziecka/ci, 

i/lub 
- rodziny wielodzietne,  

w których co najmniej 
jedno z rodziców powraca 
lub wchodzi na rynek pracy 
po przerwie związanej z 
urodzeniem i/lub 
wychowaniem dziecka/ci. 

 

Zastosowanie kryterium ma na celu objęcie 
wsparciem grupy docelowej, która z powodu 
swojego statusu ma utrudniony dostęp do rynku 
pracy. Okres pozostawania bez zatrudnienia 
stanowi dla osób samotnie wychowujących dzieci 
przerwę w życiu zawodowym oraz społecznym  
i stanowi barierę, która utrudnia ponowne wejście 
na rynek pracy.  

Wsparcie rodzin wielodzietnych wychowujących co 
najmniej troje dzieci (bez względu na wysokość 
osiąganych dochodów) będzie dotyczyć osób, które 
w dniu przystąpienia do projektu były pracujące, 
bezrobotne lub bierne zawodowo, a w wyniku 
otrzymanego wsparcia projektowego podjęły pracę 
(po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim) lub 
znalazły zatrudnienie. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które 
otrzymały minimum 
punktowe od obydwu 
oceniających podczas 
oceny spełniania 
ogólnych kryteriów 
merytorycznych oraz 
spełniają kryteria 
premiujące otrzymują 
premię punktową 
(maksymalnie 40 
punktów). 

Ocena spełniania 
kryterium 
premiującego jest 
dokonywana poprzez 
przyznanie liczby 
punktów w zakresie 
określonym dla tego 
kryterium. Przyznanie 
określonej dla danego 
kryterium 
premiującego liczby 

5 1, 3 

2.  

W ramach projektu co 
najmniej 70% miejsc opieki 
nad dziećmi do lat 3 zostanie 
utworzonych w ramach 
instytucji dziennego opiekuna. 

Kryterium premiuje projekty, które w ramach 
swoich działań zakładają utworzenie co najmniej 
70% miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach 
instytucji dziennego opiekuna w stosunku do 
wszystkich utworzonych miejsc opieki w ramach 

5 1 
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projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

punktów oznacza 
spełnienie kryterium. 
Nieprzyznanie punktów 
oznacza niespełnienie 
kryterium. 

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

3.  

Projekt realizowany jest na 
obszarze powiatu, na którym 
jest najniższa liczba miejsc 
opieki nad dziećmi do lat 3.  

Województwo Świętokrzyskie w 2015 r. zajmowało 
ostatnią pozycję na liście placówek opiekujących 
się dziećmi do lat 3 w Polsce. Niezbędne jest zatem 
premiowanie projektów, które będą realizowane 
na obszarze jednego z powiatów: jędrzejowskiego, 
pińczowskiego,  sandomierskiego, kazimierskiego, 
opatowskiego lub włoszczowskiego, gdzie dostęp 
do miejsc opieki nad dziećmi jest najtrudniejszy.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

Kryterium  nie 
dotyczy 
konkursów 
dedykowanych 
OSI: 

- obszary 
funkcjonalne 
miast 
tracących 
funkcje 
społeczno-
gospodarcze 

4.  

Projekt jest realizowany  
w partnerstwie pomiędzy 
podmiotem ekonomii 
społecznej a jednostką  
administracji publicznej.  

Kryterium przyczyni się do nawiązania współpracy 
podmiotu ekonomii społecznej z jednostką 
administracji publicznej. Współpraca ta zaowocuje 
nie tylko zwiększeniem zaangażowania podmiotów 
ekonomii społecznej w proces zapewnienia opieki 
nad dziećmi do lat 3, ale wpłynie na rozwój sektora 
ekonomii społecznej.  Współpraca z podmiotem 
administracji publicznej będzie miała korzystny 
wpływ na zachowanie trwałości miejsc 
zapewniających opiekę nad dziećmi.  

Kryterium wynika z rekomendacji zawartej  
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 
 
1, 2, 3 
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5.  

Projekt zakłada utworzenie 
nowych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 w ramach 
przyzakładowych/ 
przyuczelnianych żłobków lub 
klubów dziecięcych. 

Wprowadzenie kryterium jest ważnym krokiem  
w tworzeniu przyjaznego środowiska pracującym 
lub studiującym rodzicom. Bliskość miejsca  
pracy/uczelni do żłobka to dla rodziców zarówno 
poczucie bezpieczeństwa jak i łatwiejsze łączenie 
pracy zawodowej z pełnieniem opieki nad dziećmi 
do lat 3. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 
 
1  
 

6.  

Grupę docelową w projekcie 
stanowią w minimum 10% 
osoby z niepełnosprawno-
ściami, powracające/lub 
wchodzące na rynek pracy po 
przerwie związanej  
z urodzeniem i/lub 
wychowaniem dziecka/ci.  

Kryterium kieruje wsparcie do osób z 
niepełnosprawnościami  – w świetle przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych i ma na celu aktywizację osób  
z niepełnosprawnościami w regionie.  
W województwie świętokrzyskim  osoby   
z niepełnosprawnościami stanowią 12,9% ogółu 
ludności. Wartość ta jest nieznacznie wyższa niż 
średnia krajowa wynosząca 12,5%. Aktywne 
wspieranie osób z niepełnosprawnościami jest 
istotne, gdyż niepełnosprawność może prowadzić 
do wykluczenia społecznego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1, 3 

 


