
Załącznik XI  - Matryca logiczna spełniania szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach poszczególnych typów 

projektów/operacji w ramach naboru z Poddziałania 8.5.1  
              
 

 Szczegółowe kryteria  
wyboru   projektów –  

dostępu  
oraz  

premiujące 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Typy 
projektów/operacji   
w ramach naboru 

Kryteria dostępu Kryteria premiujące 

1. Maksymalny 
okres realizacji 
projektu wynosi 
24 miesiące. 

2. Projekt zakłada 
objęcie 
stażem/praktyką 
zawodową  
u pracodawcy 
minimum 30% 
uczniów 
uczestniczących  
w projekcie. 

3. Wsparcie  w 
ramach projektu 
udzielane jest na 
podstawie  
indywidualnej 
analizy 
szkoły/placówki 
systemu oświaty 
wraz z podaniem 
aktualnych danych 
źródłowych. 

1. Projekt obejmuje 
wsparciem wyłącznie 
szkoły lub placówki 
systemu oświaty 
prowadzące kształcenie 
zawodowe, które 
uzyskały wyniki, z co 
najmniej jednego 
egzaminu 
potwierdzającego 
kwalifikacje w 
zawodzie, niższe niż 
średnia zdawalność dla 
danej kwalifikacji oraz 
szkoły,  
w których średni 
poziom zdawalności dla 
danego 
zawodu/kwalifikacji nie 
przekroczył 50% 
w województwie 
świętokrzyskim. 

2. Projekt zakłada 
różne formy wsparcia 
dla  
nauczycieli/instruktor
ów praktycznej nauki 
zawodu, prowadzące 
do zdobycia wiedzy i 
umiejętności  
z zakresu 
inteligentnych  
i horyzontalnych 
specjalizacji 
województwa 
świętokrzyskiego. 

3. Pracodawca 
partycypuje finansowo 
w wymiarze co najmniej 
5% kosztów przy 
organizacji i 
prowadzeniu praktyk 
zawodowych lub stażu 
zawodowego. 

 

4. Projekt zakłada 
staże/praktyki dla minimum 
40% uczniów 
uczestniczących w 
projekcie, prowadzące do 
zdobycia umiejętności z 
zakresu inteligentnych i 
horyzontalnych specjalizacji 
województwa 
świętokrzyskiego. 

 
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego  
oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU 



  
1. Realizacja staży i 
praktyk zawodowych u 
pracodawcy dla uczniów 
objętych wsparciem 
projektowym. 

X  X X  X X 

2. Wsparcie dualnego 
systemu kształcenia i 
szkolenia- teoria plus 
praktyka dla uczniów 
objętych wsparciem 
projektowym.  

X  X X  X X 

3. Współpraca szkół 
zawodowych z 
otoczeniem społeczno – 
gospodarczym, 
szczególnie 
z pracodawcami/ 
przedsiębiorcami. 

X X X X  X  

4. Realizacja 
kompleksowych 
programów doradztwa 
zawodowego (oparta na 
współpracy różnych 
instytucji). 

X X X X  X  

5. Doposażenie szkół i 
placówek kształcenia 
zawodowego w 
nowoczesny sprzęt i 
materiały dydaktyczne 
wyłącznie jako część 
projektów wspierających 
kształcenie zawodowe. 

X X X X  X  

6. Upowszechnianie 
nowoczesnego 
nauczania poprzez 
rozwijanie metod 
aktywnego i 
praktycznego uczenia się 
(m.in. wykorzystanie 
TIK). 

X X X X  X  



  
7. Zwiększanie 
kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku 
pracy uczniów/słuchaczy 
szkół/placówek 
kształcenia 
zawodowego. 

X X X X  X  

8. Doskonalenie 
umiejętności nauczycieli 
zawodu i instruktorów 
praktycznej nauki 
zawodu jako część 
projektów wspierających 
kształcenie zawodowe. 

X  X X X X  



  
9. Tworzenie i rozwój 
centrów kształcenia 
zawodowego i 
ustawicznego oraz 
wsparcie usług 
edukacyjnych 
realizowanych przez te 
podmioty lub inne 
zespoły realizujące 
zadania zbieżne z 
zadaniami CKZiU na 
rzecz kształcenia 
zawodowego uczniów,  
a także podejmujących 
działania w zakresie 
poradnictwa edukacyjno 
- zawodowego i 
informacji zawodowej 
poprzez: 

a) przygotowanie szkół i 
placówek systemu 
oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe 
do pełnienia funkcji 
CKZiU lub innego zespołu 
realizującego zadania 
zbieżne z zadaniami 
CKZiU dla określonej 
branży; 

b) wsparcie realizacji 
zadań dla określonych 
branż przez CKZiU lub 
inne zespoły realizujące 
zadania zbieżne z 
zadaniami CKZiU. 

X  X  X X  

 

 

 

 

UWAGA – wszyscy Wnioskodawcy niezależnie od wybranego typu projektu (operacji w ramach danego naboru) muszą 

spełnić również kryteria ogólne: formalne, merytoryczne oraz horyzontalne. 



  

 Wsparcie przewidziane pkt. 9 lit. a musi być realizowane łącznie z lit. b, jako działanie uzupełniające. 

 Działania, o których mowa w typie nr 5 muszą być realizowane łącznie z innym typem operacji oznacza to, że 

wsparcie w zakresie doposażenia szkół może być realizowane jedynie jako działanie uzupełniające inny typ 

operacji. 

 Działania, o których mowa w typie nr 8 muszą być realizowane łącznie z innym typem operacji, oznacza to że, 

wsparcie skierowane do nauczycieli/instruktorów praktycznej nauki zawodu może być realizowane wyłącznie jako 

wsparcie uzupełniające w projektach skierowanych do szkół i uczniów. 

 


