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Załącznik do Uchwały Nr 7/2016 

Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020  

z dnia 18 lutego 2016 r. 

Kryteria wyboru projektu 
 

 

 

Działanie: 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 
 

 
 

Poddziałanie: 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze 

Oś priorytetowa: 8. Aktywni na rynku pracy 

Priorytet Inwestycyjny: 8 iv 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 

Cel szczegółowy:  Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3  

Schemat: Nie dotyczy 

 
   

 

Kryterium  Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne  

  

A.1.1 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony we właściwym terminie, 

do właściwej instytucji i w odpowiedzi 

na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu 

w terminie oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na 

właściwy konkurs. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.1.2 
Wniosek o dofinansowanie projektu 

został złożony na właściwym formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na 

formularzu udostępnionym przez IZ RPO. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.1.3 

Wniosek o dofinansowanie projektu 

wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został 

wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli 

dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz treść załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

 A.1.4 

Wybór partnera/ów projektu został 

dokonany zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(Dz. U poz. 1146 ze zm.) – jeżeli dotyczy. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.5 

Wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli 

dotyczy) nie podlegają wykluczeniu 

z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 

wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 

na podstawie:  

− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U.  z 2013 r. 885 ze zm.), 

− art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769), 

− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. 

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 1212). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.1.6 

Uczestnicy projektu kwalifikują się do 

objęcia wsparciem w ramach RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są realizowane na obszarze objętym 

RPO, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P 2014-2020 

obejmują osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub 

uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.1.7 

Wydatki przewidziane w projekcie nie są 

współfinansowane z innych unijnych 

instrumentów finansowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są objęte wsparciem 

z innego unijnego funduszu lub instrumentu unijnego, ani z tego samego funduszu 

w ramach innego programu.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.1.8 

Realizacja projektu jest zgodna 

z przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 ust. 

3 lit. e) i f) Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 

z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

− projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed 

złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 roku 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, L 347/320 

z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: rozporządzenie 1303/2013); 

− nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu albo, że realizując projekt przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących przepisów 

prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) 

rozporządzenia 1303/2013; 

− projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać 

objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 

1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar 

objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia stanowiącego integralną 

część wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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 A.1.9 

Roczny obrót wnioskodawcy 

i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest równy 

lub wyższy od rocznych wydatków 

w projekcie  

Ocenie podlega, czy roczny obrót1 wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli dotyczy) jest 

równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.  

W celu spełnienia przedmiotowego kryterium, wnioskodawca i partner (jeśli 

dotyczy) musi wskazać obrót za ostatni zamknięty rok obrotowy. Wskazany obrót 

musi być równy lub wyższy od rocznych wydatków (łącznie z kosztami pośrednimi) 

w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy (12 

miesięcy) należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym 

wartość planowanych wydatków jest najwyższa. W przypadku wnioskodawcy, który 

realizuje projekt w okresie nieprzekraczającym dwunastu miesięcy, wskazane przez 

niego obroty należy odnieść do całkowitej wartości projektu. Weryfikacja spełnienia 

przedmiotowego kryterium będzie odbywała się w analogiczny sposób również 

wtedy, gdy projekt trwający krócej niż rok będzie realizowany na przełomie lat, 

wówczas wartość obrotu należy odnieść do całkowitych wydatków w projekcie, 

z pominięciem faktu, że jego realizacja odbywa się na przełomie lat. 

 

Kryterium nie dotyczy projektów partnerskich, w których liderem jest jednostka 

sektora finansów publicznych. W przypadku realizacji projektów w partnerstwie 

pomiędzy podmiotem niebędącym jednostką  sektora finansów publicznych 

(liderem) a podmiotem będącym jednostką sektora finansów publicznych, 

porównywane są tylko te wydatki i obrót, które dotyczą podmiotu niebędącego 

jednostką sektora finansów publicznych. 

 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.1.10 

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu 

na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro 

projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. W biurze 

przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja  wdrażanego projektu 

(z wyłączeniem dokumentów, których miejsce przechowywania uregulowano 

odpowiednimi przepisami). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

                                                           
1 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów 

operacyjnych oraz przychodów finansowych.  

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów 

osiągniętych z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 

wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym roku obrotowym. 
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A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodność Projektu  

z Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

na lata 2014-2020 oraz  Szczegółowym 

Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP dla  danego 

działania/poddziałania. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.2 

Projekt jest zgodny z przepisami 

dotyczącymi pomocy publicznej (lub 

pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi pomocy 

publicznej/pomocy de minimis. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.3 
Projekt jest zgodny z właściwymi 

przepisami prawa unijnego i krajowego  

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego 

i krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.2.4 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów 

w oparciu o uproszczone metody 

rozliczania wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków 

publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w zł) wydatki są 

rozliczane uproszczonymi metodami, na zasadach określonych w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

  

A.2.5 

Projekt zakłada prawidłowy poziom 

kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi 

w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 

Ocenie podlega prawidłowość założonego poziomu kosztów pośrednich zgodnie ze 

stawkami ryczałtowymi określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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A.2.6 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 

szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy projekt  jest zgodny z zasadą równości szans 

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami (zgodnie 

z art. 7 rozporządzenia 1303/2013). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.7 

Projekt jest zgodny z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn  

w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn 

w oparciu o  standard minimum. 

 

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 2014-2020.   

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.2.8 
Projekt jest zgodny  z zasadą 

zrównoważonego rozwoju 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju 

(zgodnie z art. 8 rozporządzenia 1303/2013). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe (suma punktów: 60) 

Jakości projektu 

A.3.1 

Potrzeba realizacji 

projektu oraz zasadność 

wyboru grupy docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 

− problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na 

obszarze realizacji projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu, 

− wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających 

występowanie opisanego/ych problemu/ów. 

 

Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu 

i regulaminu konkursu. 

 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania kryteriów merytorycznych 

punktowych polega na przyznaniu liczby punktów 

w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych 

minimalną i maksymalną liczbą punktów, które 

można uzyskać za dane kryterium. Spełnienie przez 

projekt wskazanych kryteriów oznacza uzyskanie od 

każdego z obydwu oceniających co najmniej 60% 

punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów. 

A.3.2 

Cel projektu oraz 

poprawność doboru 

wskaźników 

Ocenie podlega: 

− trafność doboru celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej, 

− możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników 

rezultatu i produktu, w tym: 

• adekwatność i założona do osiągnięcia wartość wskaźników; 
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• opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników 

i częstotliwości pomiaru. 

 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.3.3 

Trafność doboru zadań 

i opis zadań 

w kontekście osiągnięcia 

celów/wskaźników 

projektu 

Ocenie podlega opis zadań, tj. : 

− opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 

− adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle 

zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 

− trwałość projektu (o ile dotyczy), 

− racjonalność harmonogramu zadań, 

− sposób zarządzania projektem. 

 

Projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawcy A.3.4 

Potencjał 

i doświadczenie 

wnioskodawcy 

i partnera/ów 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 

− doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego 

dotyczy realizowany projekt, na danym terytorium i w pracy z daną grupą 

docelową, 

− potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 

− potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 

 

Projekt może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

Jakości projektu A.4.1 
Projekt jest zgodny 

z regulaminem konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi wskazane w Regulaminie konkursu 

w rozdziale „Przedmiot konkursu”, wynikające z zapisów wytycznych 

horyzontalnych i programowych oraz wymogi IZ RPO wynikające ze specyfiki 

danego konkursu, a także wymogi IZ RPO dotyczące spójności wewnętrznej 

wniosku o dofinansowanie projektu i logiki projektowej. 

Ocenie podlega, czy projekt spełnia wymogi wskazane w Regulaminie konkursu 

w rozdziale „Wymagania dotyczące wskaźników rezultatu i produktu”. 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 

o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 

Ocena spełnienia kryteriów wyboru projektu polega 

na dokonaniu oceny bezwarunkowej 

 TAK/NIE  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) lub oceny warunkowej. 
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ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 

wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 

wskazanym przez IOK. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Finansowania 

projektu 

A.4.2 

Budżet - niezbędność 

wydatków do realizacji 

zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu: 

- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 

- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy (chyba że 

stanowią wkład własny). 

 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 

o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 

ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 

wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 

wskazanym przez IOK. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.3 
Budżet - racjonalność 

i efektywność wydatków 

Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków: 

- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych produktów projektu, 

- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 

- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 

 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 

o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 

ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 

wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 

wskazanym przez IOK. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 
A.4.4 

Budżet - 

kwalifikowalność 

wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności z Wytycznymi 

w zakresie kwalifikowalnosci wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 
 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 

o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 

ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 

wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 
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wskazanym przez IOK. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4.5 

Budżet - prawidłowość 

sporządzenia budżetu 

projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem zgodności 

z zapisami regulaminu konkursu. 

 

Możliwość oceny warunkowej. Zmiany wynikające z poprawy błędów we wniosku 

o dofinansowanie projektu nie mogą przyczyniać się do zmiany założeń projektu, 

ogólnej koncepcji oraz zaplanowanego do realizacji celu projektu. Zmiany we 

wniosku o dofinansowanie projektu mogą być dokonane wyłącznie w zakresie 

wskazanym przez IOK. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B. Kryteria szczegółowe 

B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 8.4.1  

B.1.1 

Wnioskodawca składa maksymalnie 

2 wnioski o dofinansowanie projektu 

w odpowiedzi na dany konkurs 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków 

o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.: 

1.  dwa razy jako lider  

2. lub dwa razy jako partner 

3. lub raz jako lider a raz jako partner. 

 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe 

posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski 

o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie 

posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski 

w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej tj. 

pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu, 

w imieniu tej jednostki. 

 

UWAGA: 

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy 

nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we 

wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych 

przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda 

jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć 

maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs 

tzn.: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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1.  dwa razy jako lider  

2. lub dwa razy jako partner 

3. lub raz jako lider a raz jako partner. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie 

projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

B.1.2 
Wkład własny został określony na 

prawidłowym poziomie 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

 

B.1.3 
Projekt kończy się nie później niż 

30.06.2018 r. 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji projektu oraz 

prawidłowe jego wskazanie we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie 

daty końcowej nie później niż na  30.06.2018 r. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.4 

Koszty związane z bieżącym 

świadczeniem usług opieki nad dziećmi 

do lat 3 są finansowane przez okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy 

Ocenie podlega czy koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad 

dziećmi do lat 3 względem konkretnego dziecka i opiekuna są finansowane ze 

środków EFS przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.5 

Finansowanie opieki nad dziećmi do 

lat 3 nie pokrywa kosztów działalności 

bieżącej miejsc opieki nad dziećmi do 

lat 3  utworzonych w ramach innych 

projektów współfinansowanych ze 

środków publicznych 

 

Ocenie podlega czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie projektu, 

że zaplanowane w ramach projektu koszty związane z finansowaniem usługi opieki 

nad dziećmi do lat 3 nie będą pokrywać kosztów związanych z zapewnieniem 

finansowania działalności bieżącej nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna utworzonych 

w ramach innych projektów współfinansowanych ze środków publicznych 

w okresie realizacji tych projektów. 

W praktyce oznacza to, poza zawarciem odpowiedniej deklaracji we wniosku, że 

wnioskodawca przed udzieleniem wsparcia finansowego powinien zobowiązać 

uczestnika projektu do dostarczenia oświadczenia lub zaświadczenia, z którego 

będzie wynikać , że koszt usługi opieki nad dzieckiem do lat 3, który ma zostać 

pokryty w projekcie, nie stanowi kosztów finansowanych w ramach innych 

projektów współfinansowanych ze środków publicznych (realizowanych w tym 

samym okresie).  

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

B.1.6 

Jeśli projekt przewiduje realizację 

szkoleń to ich efektem jest uzyskanie 

kwalifikacji lub nabycie kompetencji 

(w rozumieniu Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na 

lata 2014-2020), potwierdzonych 

odpowiednim dokumentem (np. 

certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub 

kompetencji jest każdorazowo 

weryfikowane poprzez przeprowadzenie 

odpowiedniego ich sprawdzenia (np. 

w formie egzaminu). 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

szkoleń. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na 

zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i/lub 

kompetencji.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia 

się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez 

upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie 

kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.  

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji 

zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu 

ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach 

uczenia się oraz kryteria i  metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji 

weryfikowane będzie w 4 etapach: 

Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie 

obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; 

Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które 

osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych; 

Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny 

po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu 

wsparcia udzielanego danej osobie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 
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B.1.7 

 

Projekt zakłada osiągnięcie 

efektywności zatrudnieniowej na 

poziomie 43% 

 

 

Ocenie podlega czy przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej zakładają 

osiągnięcie  efektywności zatrudnieniowej  na poziomie 43%. 

Ponadto należy zweryfikować, czy w projekcie zostanie osiągnięta efektywność 

zatrudnieniowa na poziomie 33% w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.8 

Projekt zakłada, iż żadna z grup objętych 

wsparciem nie może stanowić więcej niż 

70% uczestników projektu 

 

Ocenie podlega czy projekt zakłada uczestnictwo nie więcej niż 70% osób, które 

zaliczają się do osób powracających na rynek pracy po urlopie macierzyńskim lub 

rodzicielskim (osoby, które w dniu przystąpienia do projektu były osobami 

pracującymi) oraz nie więcej niż 70% osób wyłączonych z rynku pracy w związku ze 

sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (osoby, które w dniu przystąpienia do 

projektu pozostawały bez pracy, w tym osoby przebywające na urlopie 

wychowawczym). 

 

Kryterium wynika z konieczności zrealizowania określonych docelowych wartości 

wskaźników. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.1.9 

W przypadku kiedy projekt obejmuje 

działania aktywizacyjne i/lub 

szkoleniowe wspomagające proces 

powrotu na rynek pracy muszą one 

wynikać z przeprowadzonej 

indywidualnej diagnozy, w danym 

zakresie, konkretnej osoby/uczestnika 

projektu 

Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał w projekcie działania aktywizacyjne 

i/lub szkoleniowe, wspomagające proces powrotu na rynek pracy oraz opisał że ich 

realizacja będzie poprzedzona przeprowadzeniem indywidualnej diagnozy, 

w danym zakresie, konkretnej osoby/uczestnika projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie 

wniosku) 

B.2 Kryteria premiujące  

B.2.1 

Projekt  zapewnia preferencję osobom, 

zarejestrowanym w PUP jako 

bezrobotni, spełniającym założenia 

grupy docelowej  

Ocenie podlega, czy w ramach projektu wnioskodawca zapewnia pierwszeństwo do 

udziału w projekcie opiekunom prawnym zarejestrowanym w powiatowym 

urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, spełniającym założenia grupy docelowej 

zamieszkującym na terenach pozbawionych, na dzień ogłoszenia naboru wniosków, 

miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Wnioskodawca, aby otrzymać punkty premiujące zobowiązany jest do wskazania 

sposobu zapewnienia pierwszeństwa w dostępie osób należących do wskazanej 

grupy. 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 

spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię 

punktową (maksymalnie 25 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, 

nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny 

formalno-merytorycznej. Waga punktowa 

poszczególnych kryteriów premiujących określona 

jest przy definicji kryterium. 
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Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 15 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

B.2.2 

W projekcie minimum 15% będą 

stanowiły osoby 

z niepełnosprawnościami, 

powracające/lub wchodzące na rynek 

pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem i/lub wychowaniem 

dziecka/ci 

Ocenie podlega czy w ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem minimum 

15% osób z niepełnosprawnościami - w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm. , a także ustawy 

z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, 

poz. 1375 z późn. zm.). 

 

Kryterium ma przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób 

z niepełnosprawnościami w województwie kujawsko-pomorskim.  

 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

B.2.3 

W projekcie minimum 15% będą 

stanowiły osoby opiekujące się dziećmi 

do lat 3 z rodzin wielodzietnych, 

w których co najmniej jedno z rodziców 

powraca lub wchodzi na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem i/lub 

wychowaniem dziecka/ci 

Ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie osób opiekujących się dziećmi do lat 3 

z rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych, wychowujących co najmniej troje dzieci 

(bez względu na wysokość osiąganych dochodów).  

Celem kryterium jest wsparcie, powiązane z zatrudnieniem lub powrotem do pracy 

osób będących grupą docelową projektu. Przy czym wsparcie to musi w pełni 

zagwarantować opiekę wszystkim dzieciom podlegającym opiece, aby umożliwić 

poszukiwanie i znalezienie zatrudnienia uczestnikowi projektu. 

 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

 


