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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

W RAMACH PODDZIAŁANIA 8.5.4 ZIT 
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OŚ PRIORYTETOWA  Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

PRORYTET INWESTYCYJNY 

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 Działanie 8.5 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego 

PODDZIAŁANIE 
Poddziałanie 8.5.4  Kształcenie ustawiczne (Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i 

rozwoju CKZiU )– ZIT(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 do 24 miesięcy czas realizacji projektu 

pozwoli beneficjentom precyzyjnie zaplanować 

przedsięwzięcia, co wpłynie na zwiększenie 

efektywności oraz sprawne rozliczanie finansowe 

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 – 9  

2.  
Projekt jest skierowany do grup 
docelowych z terenu 
Kieleckiego Obszaru 

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

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 

Kryterium 

weryfikowane na 

1 – 9  



Funkcjonalnego, które  
w przypadku osób fizycznych – 
uczą się, pracują lub 
zamieszkują  
w rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego na obszarze 
KOF;  
w przypadku innych 
podmiotów – posiadają 
jednostkę organizacyjną na 
obszarze KOF. 

Obszar KOF obejmuje obszar tworzony przez Miasto 
Kielce oraz jednostki samorządu terytorialnego – 
Miasto i Gminę Chęciny, Miasto i Gminę Chmielnik, 
Miasto i Gminę Daleszyce, Gminę Górno, Gminę 
Masłów, Gminę  Miedziana Góra, Miasto i Gminę 
Morawica, Gminę Piekoszów, Gminę Sitkówka-
Nowiny, Gminę Strawczyn i Gminę Zagnańsk.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku. 

 

etapie oceny 

formalnej. 

3.  

Projekt zakłada objęcie 

stażem/praktyką zawodową  

u pracodawcy minimum 30% 

uczniów uczestniczących  

w projekcie. 

Praktyki zawodowe i/lub staże są jednym  

z najważniejszych elementów nauki zawodu, służą 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych uczniów jako 

przyszłych absolwentów i wzmacniają ich zdolność do 

zatrudnienia.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 

kryterium skutkuje 

odrzuceniem wniosku.  

 

Kryterium 

weryfikowane na 

etapie oceny 

merytorycznej. 3 – 7  

4.  

Projekt zakłada objęcie 
stażem/praktyką zawodową  
u pracodawcy 100% uczniów 
uczestniczących w projekcie. 
 

Praktyki zawodowe i/lub staże organizowane  

u pracodawcy są jednym z najważniejszych 

elementów nauki zawodu, służą podnoszeniu 

kwalifikacji zawodowych uczniów jako przyszłych 

absolwentów i wzmacniają ich zdolność do 

zatrudnienia.  

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 – 2  

5.  

Wsparcie w ramach projektu 

udzielane jest na podstawie 

indywidualnej analizy potrzeb 

danej  szkoły/ placówki  

Diagnoza sytuacji każdej szkoły lub placówki systemu 

oświaty, służącej identyfikacji zarówno jej problemów 

jak i potencjałów powinna być przygotowana  

i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 

kryterium skutkuje 

Kryterium 

weryfikowane na 

etapie oceny 
1 – 8  



systemu oświaty wraz ze 

wskazaniem aktualnych danych 

źródłowych oraz potrzeb rynku 

pracy na poziomie powiatu 

oraz sytuacji szkolnictwa 

zawodowego na obszarze KOF.  

oświaty lub inny podmiot prowadzący działalność  

o charakterze edukacyjnym lub badawczym. Istnieje 

konieczność zatwierdzenia diagnozy przez organ 

prowadzący lub osobę upoważnioną do 

podejmowania decyzji przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie projektu. Indywidualna analiza  

danej szkoły może być sporządzona w formie 

odrębnego dokumentu lub być częścią dokumentu 

zawierającego więcej niż jedną indywidualną analizę.   

Diagnoza powinna bazować na dostępnych danych i 

wynikach konsultacji z głównymi interesariuszami. 

Wynikające z diagnozy wnioski muszą zostać 
przedstawione w treści wniosku o dofinansowanie, 
ponieważ stanowią podstawę do określenia celów, 
zadań oraz sposobu ich osiągania w konkretnym 
projekcie.  

Analiza musi zawierać:  

a) informacje o potrzebach pracodawców z terenu 

powiatu w zakresie zawodów i kwalifikacji, a także 

specyficznych kompetencji uczniów i słuchaczy, 

b) informacje o potrzebach uczniów i słuchaczy  

w zakresie ich lepszego przygotowania do dalszych 

etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, 

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych, możliwości 

psychofizycznych oraz w kontekście potrzeb rynku 

pracy, 

c) potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia 

kompetencji zawodowych, wynikające z planu 

rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty 

odrzuceniem wniosku.  

 

merytorycznej. 



prowadzącej kształcenie zawodowe (jeśli dotyczy),  

d) potrzeby szkoły i placówki systemu oświaty 

dotyczące wyposażenia (jeśli dotyczy).  

W przypadku projektu obejmującego działania   

w zakresie wyposażania szkoły i placówki systemu 

oświaty analiza  musi zawierać wnioski z  

przeprowadzonego spisu inwentarza oraz ocenę 

stanu technicznego posiadanego wyposażenia. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE – weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

Lp. Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia  Waga punktowa 

Stosuje się  

do typu/typów 

projektu/ów  

(nr) 

 

1.  

Projekt zakłada różne formy 

wsparcia dla 

nauczycieli/instruktorów 

praktycznej nauki zawodu, 

prowadzące do zdobycia 

wiedzy i umiejętności  

z zakresu inteligentnych  

i horyzontalnych specjalizacji 

województwa 

świętokrzyskiego. 

Kryterium ma na celu umożliwienie uzyskiwania 

odpowiednich kwalifikacji lub kompetencji przez 

nauczycieli/ instruktorów praktycznej nauki zawodu, 

które przyczyni się do podniesienia jakości procesu 

kształcenia. Dla województwa świętokrzyskiego 

określono cztery obszary gospodarki stanowiące 

inteligentne specjalizacje, tj.: sektor metalowo- 

odlewniczy, zasobooszczędne budownictwo, 

turystyka zdrowotna i prozdrowotna, nowoczesne 

rolnictwo i przetwórstwo spożywcze. 

Projekty, które 

otrzymały minimum 

punktowe od obydwu 

oceniających  podczas 

oceny spełniania 

ogólnych kryteriów 

merytorycznych oraz 

spełniają kryteria 

premiujące otrzymują 

premię punktową 

5 8, 9 



Specjalizacje horyzontalne to: technologie 

informacyjno-komunikacyjne (ICT), branża targowo-

kongresowa oraz zrównoważony rozwój 

energetyczny.  

Realizacja form wsparcia wpisujących się  w powyższe 

branże musi zakończyć się formalnym 

potwierdzeniem nabycia kwalifikacji przez każdego  

z uczestników (nauczycieli i/lub instruktorów 

praktycznej nauki zawodu) w okresie realizacji 

projektu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

(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 

punktów oznacza 

spełnienie kryterium. 

Nieprzyznanie 

punktów oznacza 

niespełnienie 

kryterium. 

 

2.  

Pracodawca partycypuje   

w wymiarze co najmniej 5%  

w kosztach organizacji i 

prowadzenia praktyki 

zawodowej lub stażu 

zawodowego. 

 

Ze względu na konieczność zwiększenia udziału 

przedsiębiorców w szkoleniu zawodowym 

i przygotowaniu wykwalifikowanych pracowników, 

zaplanowano premiowanie projektów, w których 

aktywność pracodawcy będzie widoczna, m.in.  

poprzez wniesienie wkładu własnego w formie 

finansowej i/lub rzeczowej. Premiowane będą 

projekty, w których pracodawcy partycypują w 

kosztach organizacji i prowadzenia praktyki 

zawodowej lub stażu zawodowego w wymiarze co 

najmniej 5%. Zaangażowanie się wszystkich 

interesariuszy w zmiany systemu kształcenia 

zawodowego przyczyni się do podniesienia jakości 

kształcenia oraz umożliwi pracodawcom 

inwestowanie w przyszłe i dobrze wykwalifikowane 

kadry -  odpowiadające ich potrzebom, co 

w perspektywie długoterminowej przyniesie 

obopólne korzyści. 

5 1 – 7  



Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

3.  

Projekt zakłada staże/ praktyki 

organizowane w 

przedsiębiorstwach 

działających w inteligentnych  

i horyzontalnych 

specjalizacjach województwa 

świętokrzyskiego dla minimum 

40% uczniów uczestniczących 

w projekcie. 

Kryterium ma na celu nawiązanie współpracy  

z pracodawcami/przedsiębiorcami, którzy prowadzą 

działalność  wpisującą się w inteligentne  

specjalizacje regionu.  

W województwie świętokrzyskim wybrane są cztery 

obszary gospodarki stanowiące inteligentne 

specjalizacje: sektor metalowo-odlewniczy, 

zasobooszczędne budownictwo, turystyka zdrowotna 

i prozdrowotna, nowoczesne rolnictwo  

i przetwórstwo spożywcze oraz specjalizacje 

horyzontalne: technologie informacyjno-

komunikacyjne (ICT), branża targowo-kongresowa 

oraz zrównoważony rozwój energetyczny. W ramach 

1 i 2 typu operacji cała grupa docelowa ma być objęta 

stażami/praktykami. 

Aby spełnić kryterium  nr 3 40% uczniów objętych 

wsparciem w ramach 1 i 2 typu operacji musi odbyć 

staże/praktyki w przedsiębiorstwach działających  

w inteligentnych i horyzontalnych specjalizacjach 

województwa świętokrzyskiego. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 1, 2 

4.  

Projekt zakłada 

wykorzystywanie  

e-podręczników lub  

e-zasobów/e-materiałów 

dydaktycznych opracowanych 

Projektodawca zakłada w projekcie zajęcia  

z wykorzystaniem e-podręczników lub  

e-zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych 

dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020 , 

które zostały dopuszczone do użytku szkolnego przez 

5 1 – 7  



ze środków EFS w latach 2007-

2013 i 2014-2020 , które 

zostały dopuszczone do użytku 

szkolnego przez MEN. 

MEN.  

W  pierwszej kolejności należy uwzględnić e-zasoby  

dotyczące kształcenia zawodowego.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5.  

Projekt zakłada działania  

w ramach których prowadzone 

będą szkolenia dla nauczycieli  

z wykorzystania w nauczaniu  

e-podręczników bądź  

e-zasobów/ e-materiałów 

dydaktycznych opracowanych 

ze środków EFS w latach 2007-

2013 i 2014-2020 , które 

zostały dopuszczone do użytku 

szkolnego przez MEN. 

Projektodawca zakłada w projekcie zajęcia 

szkoleniowe dla nauczycieli z wykorzystaniem  

e-podręczników lub e-zasobów/e-materiałów 

dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS  

w latach 2007-2013 i 2014-2020 , które zostały 

dopuszczone do użytku szkolnego przez MEN. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

5 8,9 

6.  

Projekt zakłada doskonalenie 

umiejętności i kompetencji 

zawodowych, związanych z 

nauczanym zawodem, 

nauczycieli kształcenia 

zawodowego, w zakresie  

studiów podyplomowych lub 

kursów kwalifikacyjnych 

przygotowujących do 

wykonywania zawodu 

nauczyciela kształcenia 

zawodowego.  

Kryterium ma na celu umożliwienie uzyskiwania 
odpowiednich kwalifikacji lub kompetencji przez 
nauczycieli/ instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
które będzie miało wpływ  na podniesienie jakości 
procesu kształcenia.  
Premię pkt. w ramach przedmiotowego kryterium 
otrzymają projekty obejmujące studia podyplomowe 
lub kursy kwalifikacyjne przygotowujące do 
wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia 
zawodowego w ramach:  
1. zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego,  
2. zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji 
oferty kształcenia zawodowego  

 

5 8 



 3. tworzenia nowych kierunków nauczania lub 
zawodów, na które występuje deficyt na regionalnym 
lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród 
nauczycieli kształcenia zawodowego.  
Planowane wsparcie musi wynikać  
z przeprowadzonej diagnozy (określonej w kryterium 
dostępu nr 5). 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

7.  

Projekt zakłada stałą 

współpracę głównych 

interesariuszy na poziomie 

obszaru KOF. 

 

 

Modernizacja kształcenia zawodowego wymaga 

systematycznej współpracy kluczowych 

interesariuszy: szkół i placówek kształcenia 

zawodowego, samorządu terytorialnego, 

pracodawców z terenu obszaru KOF, organizacji 

branżowych i reprezentujących biznes. Kryterium 

przyczyni się do tworzenia stałych instytucjonalnych 

form współpracy pomiędzy szkołami lub placówkami 

oświatowymi prowadzącymi kształcenie zawodowe,  

a pracodawcami.  

Spełnienie kryterium wymaga:  

1. zamieszczenie we wniosku o dofinansowanie 

informacji o podpisaniu listów intencyjnych od 

kluczowych partnerów, 

2. opis mechanizmu współpracy z kluczowymi 

interesariuszami w trakcie realizacji projektu. 

Mechanizmy te mogą być tworzone na poziomie 

szkoły lub obszaru KOF, 

3. opis sposobów wzmacniania współpracy lokalnych 

pracodawców w celu lepszego dopasowania 

kształcenia zawodowego do potrzeb 

 

10 1-6 i 8,9 



przedsiębiorców, 

4. zapewnienie trwałości rozwiązań wypracowanych 

w ramach projektu. 

Upowszechnienie współpracy z pracodawcami, 

szczególnie w zakresie kształcenia w miejscu pracy, 

powinno koncentrować się na wypracowaniu 

trwałych mechanizmów współpracy i organizacji 

wysokiej jakości kształcenia w miejscu pracy.  

W projekcie niezbędne jest wskazanie, w jaki sposób 

działania zaproponowane w projekcie będą 

kontynuowane po jego zakończeniu, z zachowaniem 

porównywalnej skali działania.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 


