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I. Kryteria wyboru projektów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1. Kryteria wyboru projektów w ramach działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego
Wymogi formalne w odniesieniu do wniosku o dofinansowanie
Niespełnienie wymogów formalnych prowadzi do wezwania wnioskodawcy przez właściwą instytucję do uzupełnienia braków w wyznaczonym
terminie, nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia, a w konsekwencji - niedopuszczenia projektu do oceny,
zgodnie z art. 43 ustawy wdrożeniowej. Wnioskodawca ma możliwość uzupełnienia/poprawy wniosku, która jednak nie może prowadzić
do istotnych modyfikacji wniosku.

Lp.
1.

Wymóg
oznaczenie
wnioskodawcy

2.

podpis

3.

forma i termin
wniesienia

4.

wypełnienie
wniosku

Definicja
Wnioskodawca został oznaczony w sposób pozwalający na jego jednoznaczną identyfikację.
Wniosek zawiera podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii
dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy. Podpis cyfrowy jest ważny, certyfikat
związany z podpisem cyfrowym jest aktualny (nie wygasł).
Wniosek wypełniony w LSI złożono za pośrednictwem SEKAP/e-PUAP w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie/wezwaniu do
złożenia wniosku, w formie elektronicznej, na formularzu odpowiadającemu wzorowi wniosku o dofinansowanie określonemu w
regulaminie danego naboru. Wniosek w SEKAP / e-PUAP jest tożsamy z wersją wniosku złożonego w lokalnym systemie
informatycznym; suma kontrolna obu jest taka sama.
Wszystkie pola wniosku wypełniono treścią dającą się interpretować znaczeniowo, zapisaną w języku polskim. Dołączono wszystkie
załączniki zgodnie z regulaminem danego naboru.

Weryfikacja
0/1
0/1

0/1

0/1
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Kryteria oceny formalnej
Lp.

Kryterium

Definicja

Rodzaj
kryterium

1.

Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) są uprawnieni do złożenia wniosku o
dofinansowanie: wpisują się w katalog beneficjentów przewidzianych dla danego
Kwalifikowalność
naboru, a w przypadku realizacji projektów partnerskich lub hybrydowych (zgodnie z art.
podmiotowa wnioskodawcy 33 i 34 ustawy wdrożeniowej) partner prywatny nie musi wpisywać się w katalog
beneficjentów przewidzianych w naborze, jednocześnie jednak opis działania w SZOOP
musi dopuszczać realizację projektu w takiej formule.

kryterium
formalnomerytoryczne

2.

Kwalifikowalność
przedmiotowa projektu

kryterium
formalnomerytoryczne

3.

Kryteria dostępu zawarte w
regulaminie naboru

Przedmiot projektu jest zgodny z zakresem przewidzianym w naborze i nie podlega
wykluczeniu z dofinansowania na podst. odrębnych przepisów.
Projekt spełnia inne ograniczenia przewidziane dla naboru, zamieszczone w regulaminie
danego naboru:
1) uwzględnienie projektu na liście projektów, np.:
- uwzględnienie projektu w Kontrakcie Terytorialnym - projekt jest wskazany w
Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Śląskiego [zgodność tytułu];
- w przypadku specjalnej puli na konkurs OSI - miasta wskazane w KSRR;
- projekt znajduje się na liście projektów kluczowych lub OSI - projekt znajduje sie na
liście SZOOP [zgodność tytułu, wskaźników, maksymalnej kwoty dofinansowania]
- nabory konkursowe z ograniczeniami np. Transport (tzn. projekt jest wskazany na Liście
rankingowej projektów drogowych/kolejowych przyjętej przez Zarząd Województwa).
[zgodność tytułu, wskaźników, maksymalnej kwoty dofinansowania];
- projekty konkursowe wynikające z Lokalnych Strategii Rozwoju, zgodne z Lokalną
Strategią Rozwoju przygotowaną na obszarze LGD, pozytywnie ocenioną w PROW

kryterium
formalnomerytoryczne

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

0/1

ocena
formalna

0/1

ocena
formalna

0/1

ocena
formalna

2) dwufunduszowość
- powiązanie projektów EFRR/EFS

4.

Właściwe przygotowanie
dokumentacji

3) nabór na konkretny typ projektu
- np. projekty z zakresu e-zdrowia w Cyfrowe Śląskie
Wniosek i załączniki są przygotowane zgodnie z instrukcją i prawidłowo podpisane przez
Wnioskodawcę i partnerów. Załączniki są aktualne, zgodne z prawem polskim i
wspólnotowym, właściwe zakresem, sporządzone zgodnie z przyjętą metodologią.

kryterium
formalnomerytoryczne

0/1

ocena
formalna
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5.

Wpisywanie się projektu we
Opis projektu jest wyczerpujący, nie pozostawia wątpliwości w ocenie zgodności z
właściwe działanie/ typ
SZOOP. Beneficjent wybrał właściwy typ projektu.
projektu

6.

Miejsce realizacji projektu

7.

Poprawność ustalenia
poziomu/kwoty
dofinansowania

Miejsce realizacji projektu jest zgodne z zapisami SZOOP, instrukcją.

kryterium
formalnomerytoryczne
kryterium
formalne

0/1

ocena
formalna

0/1

ocena
formalna

0/1

ocena
formalna

kryterium
formalnomerytoryczne

0/1

ocena
formalna

kryterium
formalnomerytoryczne

0/1

ocena
formalna

kryterium
formalne

0/1

ocena
formalna

kryterium
formalnomerytoryczne

0/1

ocena
formalna

Wartość maksymalna / minimalna projektu jest zgodna z określonymi w SZOOP RPO WSL
na lata 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu (jeśli dotyczy).
Wartość maksymalna / minimalna kosztów kwalifikowalnych projektu jest zgodna z
określonymi w SZOOP RPO WSL na lata 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu (jeśli
dotyczy).
kryterium
Wnioskowane dofinansowanie nie przekracza alokacji przeznaczonej na nabór.
formalnoWnioskowane dofinansowanie mieści się w progach min i max określonych w
merytoryczne
SZOOP/wytycznych do kwalifikowalności (jeśli dotyczy).

Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów
obowiązującymi dla danego działania/ typu projektu, określonymi w SZOOP RPO WSL na
lata 2014-2020 oraz w regulaminie konkursu.
Wydatki wskazane w projekcie wpisują się w rodzaje wydatków dopuszczalnych zgodnie z
Krajowymi wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
8. Kwalifikowalność wydatków Spójności w okresie programowania 2014-2020 i Wytycznymi w zakresie kwalifikowania
wydatków w RPO WSL na lata 2014-2020 lub z wytycznymi IZ .
Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych RPO WSL (określonych datami od 1
stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r.)
W ramach kryterium wnioskodawca powinien, poprzez przedstawienie odpowiednich
analiz możliwości realizacji projektu i usług objętych projektem na podstawie
9. Wykonalność prawna
obowiązujących przepisów prawa, wykazać gotowość do realizacji projektu w istniejącym
otoczeniu prawnym.
Okres realizacji projektu, rozumiany jako czas od daty zawarcia umowy/porozumienia o
dofinansowanie projektu (oszacowanej przez wnioskodawcę w oparciu o terminy
10. Okres realizacji projektu
wynikające z regulaminu konkursu) do daty zakończenia rzeczowego (daty podpisania
ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach projektu)
nie przekracza 36 miesięcy.
Zgodność z zasadami
Projekt podlega zasadom pomocy publicznej i kwalifikuje się do jej otrzymania (lub
11. pomocy publicznej (lub
pomocy de minimis)
pomocy de minimis) - jeśli
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dotyczy

12.

Zgodność z zasadami
horyzontalnymi

14. Wskaźniki

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać pozytywny lub neutralny wpływ
projektu na zasady horyzontalne UE:
- zasadę partnerstwa
- promowanie równości szans kobiet i mężczyzn
- zrównoważony rozwój,
- zachowanie zasad polityki przestrzennej,
- zapobieganie dyskryminacji (w tym. m. in. budowanie infrastruktury w zgodzie z zasadą
uniwersalnego projektowania, tj. w taki sposób, by mogła być użyta przez wszystkich
ludzi, w możliwie szerokim zakresie, bez potrzeby dodatkowej adaptacji)
wskaźniki zostały dobrane odpowiednio do zakresu rzeczowego projektu, opis
szacowania, pomiaru i monitorowania wskaźnika jest zgodny z instrukcją wypełniania
wniosku;

15. Koszty i korzyści w projekcie Dla projektu dokonano wiarygodnej analizy kosztów i korzyści
17.

Trwałość organizacyjna,
techniczna i finansowa

18.

Partnerstwo w projekcie
(jeśli dotyczy)

19. Zgodność z PZP

20.

Projekty powiązane (jeśli
dotyczy)

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że jest odpowiednio
przygotowany do utrzymania efektów realizacji projektu pod względem organizacyjnym,
technicznym i finansowym.
W przypadku realizacji projektu w partnerstwie, Wnioskodawca dołączył umowę
partnerską zgodną z art. 33 ustawy wdrożeniowej, gdzie w ust. 5 wskazano minimalny
zakres informacji, które w szczególności powinna zawierać umowa lub porozumienie;
partnerstwo nie zostało zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi
Projekt realizowany był dotąd w zgodzie z zapisami z PZP (np. w sposób prawidłowy
wyłoniono partnera prywatnego) i jednocześnie Wnioskodawca deklaruje realizację
projektu w zgodzie z PZP
powiązanie EFRR/EFS:
- załączono oświadczenie, że beneficjent zrealizuje projekt z dofinansowaniem EFS w
ramach RPO WSL 2014-2020 z wykorzystaniem wspartej infrastruktury (propozycja).
- w projekcie uwzględniono wskaźniki EFS (propozycja).
Komplementarność to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się
wzajemnie działań/projektów, które są skierowane na osiągniecie wspólnego lub takiego
samego celu.

kryterium
formalnomerytoryczne

0/1

ocena
formalna

kryterium
formalne

0/1

ocena
formalna

kryterium
formalne

0/1

ocena
formalna

kryterium
formalne

0/1

ocena
formalna

kryterium
formalne

0/1

ocena
formalna

kryterium
formalnomerytoryczne

0/1

ocena
formalna

kryterium
formalne

0/1

ocena
formalna
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Kryteria oceny merytorycznej
Kryteria ogólne wspólne
Lp.

Kryterium

Definicja

Rodzaj
kryterium

Sposób weryfikacji

Ekspert weryfikuje:
1. Wskaźniki

Poprawność oszacowania
2.
budżetu projektu

3

Wpływ na wskaźniki RPO w
zakresie EFRR / efektywność

Zasadność przedstawionych
w projekcie danych
4.
określonych w analizie
finansowej i ekonomicznej

5. Komplementarność

Wpływ zaplanowanych w projekcie zadań na osiągnięcie
wskaźników

ekspert weryfikuje:
a) Niezbędność wydatków do realizacji zaplanowanych działań
b) Racjonalność i efektywność wydatków
c) Prawidłowość sporządzenia budżetu oraz tabeli- źródła
finansowania wydatków, w tym kwalifikowalność wydatków
zgodnie z Wytycznymi
Ekspert weryfikuje:
Adekwatność wartości docelowej wskaźników
produktu/rezultatu bezpośredniego do zaplanowanych w
projekcie działań i wydatków.

Etap Oceny
Kryterium

Waga

merytoryczne 0/1

Ocena
merytoryczna /
weryfikowane
przez eksperta

n/d

merytoryczne Punktowa: 0-4

Ocena
merytoryczna /
weryfikowane
przez eksperta

3

merytoryczne Punktowa: 0-4

Ocena
merytoryczna /
weryfikowane
przez eksperta

4

Ocena
merytoryczna /
weryfikowane
przez eksperta

3

Promowane będą projekty o najkorzystniejszej wartości
wskaźników przy jak najniższym wnioskowanym dofinansowaniu
(najkorzystniejsza relacja nakładów do efektów).
Ekspert, na podstawie informacji podanych w tabelach
finansowych oraz w opisie zawartym w części B wniosku,
weryfikuje adekwatność i poprawność przyjętych założeń,
danych wejściowych oraz przepływów finansowych
merytoryczne Punktowa: 0-4
generowanych przez projekt. Analiza powinna uwzględniać
uwarunkowania rynkowe danej branży oraz specyfikę projektu
zarówno w kontekście analizy finansowej jak i ekonomicznej.
Komplementarność to stan powstały na skutek podejmowanych,
dodatkowe punkty
fakultatywne
uzupełniających się wzajemnie działań/projektów, które są
za inwestycje

Ocena
merytoryczna

ustalana
na etapie
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skierowane na osiągniecie wspólnego lub takiego samego celu.

komplementarne

naboru

Projekt może wykazywać komplementarność problemową,
geograficzną, sektorową... Ekspert ocenia, jaka jest zależności
miedzy projektami uznanymi przez Wnioskodawcę za
komplementarne (wykorzystywanie rezultatów,
wykorzystywanie przez tych samych użytkowników) oraz na
wskazaniu efektów synergii.
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Kryteria specyficzne
W przypadku, gdy w ramach projektu realizowane są różne typy projektu, projekt taki oceniany będzie metodą średniej ważonej, proporcjonalnie do
wartości kosztów.

Kryteria dla Działania 2.1
Lp.

Kryterium

Definicja

Rodzaj
kryterium

Sposób weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

Waga

Merytorycznotechniczne

0/1

Ocena
merytoryczna

n/d

Merytorycznotechniczne

0/1

Ocena
merytoryczna

n/d

1. TYP PROJEKTU ("E-USŁUGI")

Interoperacyjność i
kompatybilność
1.
zastosowanych
rozwiązań

2.

Bezpieczeństwo
przetwarzania danych

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że
wszystkie systemy teleinformatyczne w ramach projektu będą
wdrażane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi interoperacyjności
wynikającymi m.in. z
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w
sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań
dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów
teleinformatycznych.
Wnioskodawca powinien wykazać, że projekt przewiduje
możliwość wymiany danych, tj. ma techniczną możliwość
współpracy z innymi rejestrami publicznymi (jeśli dotyczy).
W przypadku projektów z zakresu e-zdrowia: czy projekt jest
uzupełnieniem/rozwinięciem krajowych oraz regionalnych
platform medycznych i jest z nimi kompatybilny? Projekty
polegające na dostosowaniu systemów informatycznych
świadczeniodawców do wymiany z Systemem Informacji
Medycznej będą weryfikowane pod kątem komplementarności
oraz nie dublowania funkcjonalności przewidzianych w krajowych
platformach (P1 i P2).
W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że
wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone w projekcie będą
zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych.
Wnioskodawca wykaże, że wdrożone systemy teleinformatyczne
zapewnią bezpieczeństwo zgodnie z zasadami przetwarzania
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informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach.

Wpływ projektu na
3. zwiększenie dostępności
e-usług publicznych.

4.

Zakres i poziom
dojrzałości e-usług

5. Funkcjonalność

Projekt dostarczy
Wnioskodawca powinien odnieść się do tego, w jakim stopniu
co najmniej 1 eprojekt wpływa na zwiększenie dostępności e-usług publicznych, w
usługę typu A2A szczególności powinien przedstawić dla każdej usługi nazwę oraz
1 pkt
opis, który w sposób zrozumiały i jednoznaczny zdefiniuje, na czym
Projekt dostarczy
polega dana usługa oraz wskazać grupy usługobiorców. Dla każdej z
1-2 e-usługi typu
wdrażanych usług wnioskodawca powinien określić systemy
Merytoryczno- A2B lub A2C - 2
Ocena
informatyczne i aplikacje, za pomocą których usługi te będą
techniczne
pkt.
merytoryczna
świadczone. W przypadku, gdy w ramach projektu wdrażana
Projekt dostarczy 3
będzie usługa wewnątrzadministracyjna (A2A), wnioskodawca
e-usługi typu A2B
powinien oprócz zdefiniowania usługi określić, w jaki sposób jej
lub A2C - 3 pkt
wdrożenie wpłynie na możliwość świadczenia usług dla
Projekt dostarczy
przedsiębiorstw (A2B) lub obywateli (A2C); wnioskodawca
co najmniej 4
powinien wskazać konkretne usługi.
usługi typu A2B
lub A2C - 4 pkt
Projekt dostarczy
jedną usługę na 3
poziomie edojrzałości - 1 pkt.
Projekt dostarczy
co najmniej dwie
W ramach kryterium wnioskodawca powinien opisać i uzasadnić
usługi na 3
przyjęte poziomy wdrażanych w ramach projektu e-usług. Z uwagi
poziomie ena przyznaną w ramach RPO WSL preferencję dla e-usług na
Merytoryczno- dojrzałości - 2 pkt.
Ocena
czwartym (pełna transakcyjność) lub piątym (personalizacja)
techniczne
Projekt dostarczy
merytoryczna
poziomie e-dojrzałości, wnioskodawca powinien odnieść się do
jedną usługę na 4
przyjętych przez niego poziomów.
lub 5 poziomie edojrzałości - 3 pkt.
Projekt dostarczy
co najmniej dwie
usługi na 4 lub 5
poziomie edojrzałości - 4 pkt.
W ramach kryterium oceniane będzie, czy wnioskodawca określił:
MerytorycznoPunktowa: 0-4
Ocena

3,5

3

1
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zaplanowanych
rozwiązań

- jakimi kanałami komunikacji elektronicznej będą dostępne efekty
projektu (np. czy, przewidziano korzystanie z usługi poprzez
urządzenia mobilne), czy korzystanie z usługi będzie możliwe
niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii.
- czy zastosowane interfejsy graficzne są przyjazne dla użytkownika
W ramach kryterium oceniane będzie czy usługi i treści, które
Stopień dostępności
powstaną w wyniku realizacji projektów, będą charakteryzować się
6. treści dla
wysoką dostępnością (zgodnie ze standardami WCAG 2.0),
niepełnosprawnych
ciągłością działania, powszechnością i jakością obsługi oczekiwaną
przez użytkowników, która po wdrożeniu będzie monitorowana.
2. TYP PROJEKTU ("DIGITALIZACJA")

1.

2.

Bezpieczeństwo
przetwarzania danych

Stopień udostępnienia
zasobów

W ramach kryterium wnioskodawca powinien wykazać, że
wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone w projekcie będą
zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych.
Wnioskodawca wykaże, że wdrożone systemy teleinformatyczne
zapewnią bezpieczeństwo zgodnie z zasadami przetwarzania
informacji wskazanymi w obowiązujących przepisach.

W ramach kryterium oceniane będzie, czy wnioskodawca
zobowiązuje się udostępnić zasoby bez ograniczeń dla ich
pobierania, kopiowania, dalszego udostępniania oraz
wykorzystywania uzależnionych od typu zasobu publicznego.
Weryfikowane będzie w szczególności, czy publiczne udostępnienie
danych stanowiących zasób publiczny nastąpi poprzez ich
zamieszczenie na publicznie dostępnej stronie internetowej.
Przy weryfikacji kryterium należy uwzględnić, czy ograniczenie w
dostępie oraz odpłatność za dostęp do zasobu nie wynikają z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa. W takim
przypadku projekt ma możliwość otrzymania maksymalnej ilości
punktów.

techniczne

merytoryczna

Merytorycznotechniczne

Punktowa: 0-4

Ocena
merytoryczna

2,5

Merytorycznotechniczne

0/1

Ocena
merytoryczna

n/d

Ocena
merytoryczna

4

Zasoby
udostępniane w
ograniczonym
zakresie i
odpłatnie - 1 pkt,
Zasoby
udostępniane bez
ograniczeń,
Merytoryczno- odpłatnie - 2 pkt,
techniczne
Zasoby
udostępniane w
ograniczonym
zakresie i bez
odpłatności - 3
pkt,
Zasoby
udostępniane bez
ograniczeń i
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odpłatności - 4
pkt.
W ramach kryterium oceniane będzie czy wnioskodawca zapewnia
faktyczną możliwość dostępu do zasobów publicznych oraz ich
wykorzystywania, w szczególności oceniane będzie:
Funkcjonalność
- jakimi kanałami komunikacji elektronicznej będą dostępne efekty
3. zaplanowanych
projektu (np. czy, przewidziano korzystanie z usługi poprzez
rozwiązań
urządzenia mobilne), czy korzystanie z usługi będzie możliwe
niezależnie od miejsca przebywania i wykorzystywanej technologii.
- czy zastosowane interfejsy graficzne są przyjazne dla użytkownika
W ramach kryterium oceniane będzie, czy wnioskodawca zapewnia
Jakość i użyteczność
dostęp do zasobów w możliwie najwyższej jakości, np. wysoka
4.
zasobów
rozdzielczość zdjęć, plików dźwiękowych, itp., jednocześnie
pozostawiając użytkownikowi wybór standardu i formatu plików.
Zaprojektowane systemy będą zobligowane do wypełniania
standardów WCAG 2.0., np. niezbędne jest, aby proces digitalizacji
obejmował OCR (Optical Character Recognition) i tworzenie usług
dodatkowych (np. audiodeskrypcja, czy też napisy dla osób
Stopień dostępności
niesłyszących i tłumaczenia na język migowy)
5. treści dla
Usługi i treści, które powstaną w wyniku realizacji projektów,
niepełnosprawnych
muszą charakteryzować się wysoką dostępnością zgodnie ze
standardami WCAG 2.0, ciągłością działania, powszechnością i
jakością obsługi oczekiwaną przez użytkowników, która po
wdrożeniu będzie monitorowana.
KRYTERIA SPECYFICZNE DODATKOWE
W ramach kryterium należy wykazać, że działania objęte projektem
wpisują się w co najmniej jeden z priorytetowych obszarów
tematycznych wskazanych w dokumencie programowym RPO WSL:
Realizacja projektu w
• administracja publiczna;
ramach obszaru
• informacja przestrzenna;
tematycznego dla typów
• wspieranie przedsiębiorczości i prowadzenie działalności
działań 1 i 2
gospodarczej,
• digitalizacja zasobów nauki, kultury;
• bezpieczeństwo publiczne
Realizacja projektu w
W ramach kryterium należy wykazać, że działania objęte projektem
ramach obszaru
wpisują się w jeden z priorytetowych obszarów tematycznych

Merytorycznotechniczne

Punktowa: 0-4

Ocena
merytoryczna

1,5

Merytorycznotechniczne

Punktowa: 0-4

Ocena
merytoryczna

2

Merytorycznotechniczne

Punktowa: 0-4

Ocena
merytoryczna

2,5

Ocena
merytoryczna

4

Ocena
formalna

n/d

Formalne

Formalne

Punktowa: 0-1
(0 punktów w
kryterium nie
oznacza
odrzucenia
wniosku)

0/1
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tematycznego ochrona
zdrowia

wskazanych w dokumencie programowym RPO WSL tj. ochrona
zdrowia
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Kryteria dla Działania 4.3
Lp.

Kryterium

Definicja

Stopień poprawy
efektywności
energetycznej (w %)

Zakres poprawy efektywności energetycznej w odniesieniu do
stanu początkowego (w %)

2

Efektywność
technologiczna i
ekologiczna, przyjętych w
projekcie
rozwiązań w zakresie
produkcji i wykorzystania
energii

Wykorzystanie w projekcie technologii innowacyjnych, o
wysokiej sprawności zarówno w kontekście efektywności
energetycznej jak i zdolności do eliminacji zanieczyszczeń.
Poziom wykorzystania dostępnego na rynku potencjału
technologicznego oraz poziom wykorzystania potencjału
poprawy efektywności w zakresie realizowanej inwestycji.
Wpływ projektu na poprawę świadomości poprawności
eksploatacji infrastruktury będącej przedmiotem projektu.
Ekspert powinien także ocenić efektywność finansową
przyjętego rozwiązania wymiany/modernizacji źródła ciepła w
szczególności w przypadku rezygnacji z podłączenia do ciepła
sieciowego i zastosowania indywidualnego źródła ciepła.

3

Nakłady inwestycyjne na
zmniejszenie zużycia
energii [zł/MWh]

Nakłady inwestycyjne na zmniejszenie zużycia energii
[zł/MWh]

4

Stopień wykorzystania
potencjału poprawy
efektywności
energetycznej dla układu

Poziom wykorzystania dostępnego potencjału poprawy
efektywności poprzez zastosowanie kompleksowej, głębokiej
energomodernizacji. Połączenie w projekcie działań
związanych z poprawą efektywności produkcji energii oraz
działań optymalizujących jej zużycie. Wykorzystanie w
projekcie systemów zarządzania energią w celu poprawy
efektywności energetycznej.

5

Nakłady inwestycyjne na
stopień redukcji CO2
odprowadzanego do
atmosfery [zł/t CO2]

Nakłady inwestycyjne na stopień redukcji CO2
odprowadzanego do atmosfery [zł/t CO2]

1

Rodzaj
kryterium
Merytorycznotechniczne

Merytorycznotechniczne

Merytorycznotechniczne

Merytorycznotechniczne

Merytorycznotechniczne

Sposób weryfikacji
25% - 40% - 1 pkt.
41% - 54% - 2 pkt.
55% - 60% - 3 pkt.
>60% - 4 pkt.
Punktowa: 0-4, najwyżej
punktowane będzie
najpełniejsze wykazanie
efektywności technologicznej i
ekologicznej

Punktowa: 0-4, najwyżej
punktowany będzie najniższy
nakład w odniesieniu do
największego ograniczenia
zużycia energii
Punktowa: 0-4, najwyżej
punktowany będzie najwyższy
stopień wykorzystania
potencjału poprawy
efektywności energetycznej dla
układu
Punktowa: 0-4, najwyżej
punktowane będzie najniższy
nakład w odniesieniu do
najwyższego stopnia redukcji

Etap Oceny
Kryterium

Waga

Ocena
merytoryczna

0,8

Ocena
merytoryczna

0,5

Ocena
merytoryczna

1,0

Ocena
merytoryczna

1,0

Ocena
merytoryczna

1,8

str. 15

6

Stopień redukcji CO2
odprowadzanego do
atmosfery

Poziom wykorzystania istniejącego, możliwego do
technicznego zastosowania potencjału redukcji CO2

7

Stopień redukcji emisji
pyłu PM10 (w przypadku
wymiany źródeł energii)

Poziom wykorzystania istniejącego, możliwego do
technicznego zastosowania potencjału redukcji PM10

8

Wpływ projektu na
zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń
odprowadzanych do
atmosfery (poza CO2 i
PM10)

9

Stopień wpływu projektu
na rozwój energetyki
rozproszonej i
prosumenckiej

Stopień powiązania z
10 dokumentami o
charakterze planistycznym

Poziom wykorzystania istniejącego, możliwego do
technicznego zastosowania potencjału redukcji (poza CO2 i
PM10)

Merytorycznotechniczne

Merytorycznotechniczne

Merytorycznotechniczne

Merytorycznotechniczne
Stosowanie w projekcie mikro i małych instalacji

Poziom realizacji przez projekt zamierzeń o charakterze
strategicznym i długookresowym jako części szerzej
zakrojonych działań. Wpływ projektu na realizację celów o
charakterze strategicznym jako element szerzej
zaplanowanych działań w których istotnym efektem jest
kumulacja i koordynacja inwestycji, których łączna realizacja
poprzez efekt skali pozwala uzyskać lepsze rezultaty.

Merytorycznotechniczne

CO2
Punktowa: 0-4, najwyżej
punktowany będzie najwyższy
stopień redukcji CO2
odprowadzanego do atmosfery
Punktowa: 0-4, najwyżej
punktowany będzie najwyższy
stopień redukcji emisji pyłu
PM10
Punktowa: 0-4, najwyżej
oceniany będzie największy
wpływ na zmniejszenie ilości
zanieczyszczeń
odprowadzanych do atmosfery
Punktowa: 0-4, najwyżej
oceniany będzie największy
wpływ projektu na rozwój
energetyki rozproszonej i
prosumenckiej
Projekt wpisuje się w ogólne
cele strategii lokalnej lub
regionalnej - 0pkt
Projekt został wymieniony w
strategii lokalnej - 1pkt
Projekt został wymieniony w
programie lub planie lokalnym
lub strategii regionalnej - 2pkt
Projekt został wymieniony w
programie lub planie
regionalnym lub strategii
ponadregionalnej - 3pkt
Projekt został wymieniony w
programie lub planie
ponadregionalnym - 4pkt

Ocena
merytoryczna

1,8

Ocena
merytoryczna

1,4

Ocena
merytoryczna

1,0

Ocena
merytoryczna

0,5

Ocena
merytoryczna

0,2
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Kryteria dla Działania 5.4
Lp.

Kryterium

1. Wpływ projektu na
zachowanie lub rozwój
bioróżnorodności

2. Wpływ projektu na
poprawę jakości stanu
gatunków i/lub siedlisk

Rodzaj
Sposób weryfikacji
kryterium
W ramach kryterium oceniany będzie rodzaj i
Merytoryczne Skala 0-4 pkt.
adekwatność planowanych metod ochrony przyrody (np.
(przy czym 0 pkt. oznacza, że projekt
introdukcja, reintrodukcja, przesadzenie/przesiedlenie,
nie wpływa na spełnienie kryterium; 4
wspomaganie rozmnażania na stanowiskach
pkt. - spełnia w stopniu
dotychczasowych, zasilanie populacji, tworzenie siedliska,
maksymalnym).
renaturyzacja siedliska, wyznaczanie i ochrona korytarzy
migracyjnych itd.) w stosunku do określonego w
projekcie problemu. Oceniający ocenia czy stosowane w
projekcie rozwiązania są zgodne ze stanem wiedzy oraz
najlepszą dostępną techniką w dziedzinie ochrony, a
także, czy rozwiązania te są dostosowane do
występujących uwarunkowań, np. warunków
terenowych, potrzeb ochronnych gatunków, siedlisk lub
ich ekosystemów.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
Merytoryczne Realizacja projektu dotyczy: gatunków
znaczenie gatunku i/lub siedliska, którego dotyczy
i/lub siedlisk przyrodniczych na
projekt, zgodnie z priorytetyzacją ochrony.
terenach nie podlegających ochronie 0 pkt,
gatunków /lubi siedlisk przyrodniczych
nie uwzględnionych w sieci Natura
2000 - 1 pkt,
gatunków i/lub siedlisk przyrodniczych
podlegających ochronie w sieci Natura
2000 - 2 pkt,
gatunków i/lub siedlisk przyrodniczych
priorytetowych podlegających
ochronie w sieci Natura 2000 - 3 pkt,
gatunków roślin i zwierząt
uwzględnionych na "czerwonych
listach" (*) gatunków zagrożonych
wyginięciem - 4 pkt.
Definicja

Etap Oceny
Kryterium
Ocena
merytoryczna/
ocena przez
eksperta.

Ocena
merytoryczna/
ocena przez
eksperta.

Waga
2

2,5

(*) - np. Czerwona Księga Gatunków
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Zagrożonych, Polska Czerwona Księga
Roślin, Polska Czerwona Księga
Zwierząt, regionalne czerwone listy itp.
3. Znaczenie przyrodnicze W ramach kryterium ocenie podlegać będzie istotność
Merytoryczne Projekt zlokalizowany poza obszarami
obszaru objętego
lokalizacji obszaru objętego projektem dla celów
chronionymi - 0 pkt,
projektem
ochrony.
Projekt zlokalizowany na terenie
użytku ekologicznego/obszaru
chronionego krajobrazu lub na terenie
obszaru wcześniej nie objętego
ochroną, gdzie w skutek realizacji
projektu ustanowiona zostanie forma
ochrony - 1 pkt,
Projekt zlokalizowany na terenie parku
krajobrazowego - 2 pkt,
Projekt zlokalizowany na terenie
rezerwatu przyrody - 3 pkt,
Projekt zlokalizowany na terenie
obszaru Natura 2000 - 4 pkt.
4. Wpływ projektu na
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie: a) wartość Merytoryczne Przyporządkowanie punktów w
zwiększenie
poznawczo - edukacyjna projektu (ocenie poddana
odniesieniu do skuteczności podjętych
świadomości
zostanie istotność, atrakcyjność i różnorodność
działań zwiększających świadomość
społecznej w zakresie
podejmowanej tematyki);
społeczną w zakresie ochrony
ochrony
b) oddziaływanie kampanii informacyjno-edukacyjnej
bioróżnorodności
bioróżnorodności
(ocenie podlega zasięg terytorialny rozpowszechnianych
Skala 0-3 pkt.
informacji, a także przewidywany wpływ projektu na
Dodatkowy punkt otrzymywany w
podniesienie świadomości społeczeństwa lub wybranych
przypadku realizacji typu 3. projektu
grup mających największy wpływ na stan środowiska)
(budowa, modernizacja i doposażenie
ośrodków prowadzących działalność w
zakresie edukacji ekologicznej lub
ochrony różnorodności biologicznej)
Suma: max 4 pkt.
5. Wpływ projektu na
W ramach kryterium ocenie podlegać będą elementy
Merytoryczne Przyporządkowanie punktów w
ograniczenie
projektu niwelujące niekorzystne oddziaływanie turystyki
odniesieniu do stopnia ograniczenia
antropopresji
na wybrane komponenty
antropopresji.
środowiska (np. rozdeptanie szlaków, wydeptywanie
Skala 0-4
gatunków roślin, wzmożenie procesów erozyjnych).

Ocena
merytoryczna/
ocena przez
eksperta.

2,5

Ocena
merytoryczna/
ocena przez
eksperta.

1,5

Ocena
merytoryczna/
ocena przez
eksperta.

1,5

str. 18

Ocenie podlega również zastosowanie rozwiązań
turystyki zrównoważonej rozumianej jako każdej forma
rozwoju turystycznego,
zarządzania i aktywności turystycznej, która podtrzymuje
ekologiczną, społeczną i ekonomiczną integralność
terenów, a także zachowuje dla przyszłych pokoleń w
niezmiennym stanie zasoby naturalne i kulturowe tych
obszarów.
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Kryteria dla Działania 5.5
Rodzaj
Sposób weryfikacji
kryterium
1. Wpływ projektu na
Ocenie podlega czy realizacja projektu wpłynie na Merytoryczne Realizacja projektu nie wiąże się z
funkcjonowanie krajowego zwiększenie potencjału technicznego jednostek
włączeniem lub ze spełnieniem
systemu ratowniczowchodzących w skład krajowego systemu
warunków umożliwiających włączenie
gaśniczego
ratowniczo-gaśniczego.
OSP do ksrg - 0 pkt.
Realizacja projektu dotyczy OSP
funkcjonującego w ramach ksrg - 2 pkt.
Dzięki realizacji projektu OSP,
pozostająca dotychczas poza ksrg,
zostaje włączona lub spełnia warunki
umożliwiające włączenie do ksrg - 4 pkt.
2. Wpływ projektu na
Ocenie podlegać będzie stopnień zagrożenia
Merytoryczne Realizacja projektu dotyczy ludności
zwiększenie poziomu
gminy/powiatu, na której realizowany jest projekt,
zamieszkującej obszar:
bezpieczeństwa ludności.
określony zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
o bardzo małym zagrożeniu - 0 pkt.
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I
o małym zagrożeniu - 1 pkt.
ADMINISTRACJI
o średnim zagrożeniu - 2 pkt.
z dnia 18 lutego 2011 r.
o dużym zagrożeniu - 3 pkt.
w sprawie szczegółowych zasad organizacji
o bardzo dużym zagrożeniu - 4 pkt.
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.
Priorytetowość przypisana jest projektom
obejmującym swym zakresem obszar
gminy/powiatu o największym stopniu zagrożenia.
3. Udział jednostek OSP w
Ocenie podlegać będzie ilość interwencji
Merytoryczne Realizacja projektu dotyczy obszaru
zdarzeniach
realizowanych przez OSP. Priorytetowość
działalności danej Komendy
przypisana jest projektom, gdzie ilość
Powiatowej/Miejskiej PSP, gdzie ilość
realizowanych samodzielnie przez OSP interwencji
interwencji OSP wynosi:
jest największa(*).
poniżej 300 interwencji - 0 pkt.
od 300 do 600 interwencji - 1 pkt.
(*) Na podstawie dokumentu REALIZACJA ZADAŃ
od 600 do 800 interwencji - 2 pkt.
KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO –
od 800 do 1000 interwencji - 3 pkt.
GAŚNICZEGO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W
powyżej 1000 - 4 pkt.
ROKU 2013 /KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W KATOWICACH, Katowice, luty 2015/

Lp.

Kryterium

Definicja

Etap Oceny
Kryterium
Ocena
merytoryczna/
ocena przez
eksperta.

Waga
2

Ocena
merytoryczna/
ocena przez
eksperta.

3,5

Ocena
merytoryczna/
ocena przez
eksperta.

3
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4. Wpływ projektu na
zwiększenie poziomu
skuteczności ochrony
terenów cennych
przyrodniczo

5. Wpływ projektu na
zwiększenie zasady
dodatkowości

zidentyfikowano, iż średnia roczna ilość
interwencji realizowanych przez jednostki OSP
(bez udziału innych
jednostek ochrony przeciwpożarowej) działań
ratowniczo-gaśniczych to 580. Powyższe dane
zbierane są na poziomie właściwej miejscowo
Komendy Powiatowej/Miejskiej PSP.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
istotność lokalizacji obszaru objętego projektem
dla celów ochrony środowiska przed pożarem lub
inną klęską żywiołową.

Merytoryczne Działania doposażonej jednostki OSP nie
obejmują obszarów chronionych - 0 pkt,
Działania doposażonej jednostki OSP
obejmują teren użytku
ekologicznego/obszaru chronionego
krajobrazu - 1 pkt,
Działania doposażonej jednostki OSP
obejmują teren parku krajobrazowego 2 pkt,
Działania doposażonej jednostki OSP
obejmują teren rezerwatu przyrody - 3
pkt,
Działania doposażonej jednostki OSP
obejmują teren obszaru Natura 2000 - 4
pkt.
Ocenie podlegać wpływ wnioskowanej wartości
Merytoryczne Wnioskowana wartość dofinansowania
dofinansowania na realizację zasady dodatkowości
projektu wynosi:
funduszy strukturalnych.
85% - 65% - 1 pkt.
Premiowane będą projekty, w których
64% - 51% - 2 pkt.
zaangażowanie środków własnych Beneficjenta
50% - 41% - 3 pkt.
jest większe i/lub te, w których wymagany wkład
>40% - 4 pkt.
własny do projektu uzupełniany jest innymi
środkami zewnętrznymi.

Ocena
merytoryczna/
ocena przez
eksperta.

1

Ocena
merytoryczna/
ocena przez
eksperta.

0,5
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Kryteria dla Działania 6.1
Lp.

Kryterium

Definicja

Rodzaj
kryterium

Sposób weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

Waga

Projekt wynika z Regionalnego Planu Transportowego*,
projektu Regionalnego Planu Transportowego lub
Action Planu

1

Czy projekt znajduje się w
Regionalnym Planie Transportowym *Funkcję Regionalnego Planu Transportowego spełnia
Strategia Rozwoju Systemu Transportu Województwa
Śląskiego wraz z dokumentem wdrożeniowym w
zakresie budowy dróg wojewódzkich.

Merytoryczne Punktowa: 0-1

Ocena
merytoryczna

n/d

.

2

3

Nośność budowanej/
przebudowywanej infrastruktury.

Zapewnienie standardu nośności budowanej/
przebudowywanej infrastruktury drogowej
na poziomie 115 kN/oś.

Merytoryczne Punktowa: 0-1

Ocena
merytoryczna

n/d

Położenie drogi w ramach
jednolitego ciągu drogowego.

Jednolity ciąg drogowy – droga lub układ dróg jednolitej
kategorii, spełniający łącznie następujące kryteria:
- droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi
posiadać ściśle określony (wskazany na potrzeby
projektu) początek i koniec,
- droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi
spełniać warunek spójności wewnętrznej, tj.
Merytoryczne Punktowa: 0-1
obejmować wszystkie elementy infrastruktury
drogowej znajdujące się pomiędzy określonym
początkiem i końcem ciągu drogowego (wszystkie
elementy infrastruktury drogowej znajdujące się na
odcinkach, w ramach których będą prowadzone prace),
- droga stanowiąca jednolity ciąg drogowy musi
charakteryzować się jednakową dopuszczalną

Ocena
merytoryczna

n/d
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nośnością na całej swojej długości (w zakresie
odcinków, na których będą prowadzone prace).

4

Zgodność ze Strategią Rozwoju Systemu Transportu
Zgodność ze Strategią Rozwoju
Województwa Śląskiego w perspektywie do 2030 roku.
Systemu Transportu Województwa
Merytoryczne Punktowa: 0-1
Projekt znajduje się w planie rozbudowy sieci dróg
Śląskiego do 2030 r.
wojewódzkich województwa śląskiego .
Kryterium komplementarności projektu odpowiada na
pytanie czy odcinek drogi objęty projektem jest
powiązany z siecią TEN-T w sposób bezpośredni czy
pośredni. Preferowane są projekty komplementarne z
siecią bazową i kompleksową TEN-T zapewniające
lepszą dostępność dróg należących do sieci TEN-T.

5

Komplementarność projektu
względem sieci TEN-T

6

Kompleksowość - projekt jest
powiązany z projektami już
zrealizowanymi,
będącymi w trakcie realizacji lub
zaakceptowanymi do
realizacji.

Ocena
merytoryczna

n/d

Punktowa: 0-4
0 pkt - brak bezpośredniego
połączenia z siecią TEN- T
(połączenie pośrednie)

1 pkt - bezpośrednie połączenie
z planowaną do budowy
Weryfikacja planowanych do budowy odcinków
kompleksową siecią TEN-T;
znajdujących się w sieci TEN-T (sieć kompleksowa lub
bazowa) powinna odnosić się do przedsięwzięć ujętych Merytoryczne 2 pkt -bezpośrednie połączenie Ocena
z planowaną do budowy
merytoryczna
w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014bazową
siecią
TEN-T;
2023.
3 pkt - bezpośrednie połączenie
z planowanymi do budowy
Drogi znajdujące się w Sieci kompleksowej i bazowej
odcinkami bazowej i
zostały określone w Rozporządzeniu Parlamentu
kompleksowej sieci TEN-T.
Europejskiego i Rady (UE) NR 1315/2013 z dnia 11
4 pkt - bezpośrednie połączenie
grudnia 2013 r. w sprawie unijnych wytycznych
z
istniejącą bazową siecią TENdotyczących rozwoju transeuropejskiej sieci
T.
transportowej i uchylające decyzję nr 661/2010/UE.
Punktowa: 0-4
0 pkt. - brak kompleksowości z
Projekt kompleksowy to taki, którego realizacja w
innymi planowanymi/
sposób znaczący i bezpośredni uzupełnia efekty innego
Ocena
Merytoryczne realizowanymi inwestycjami.
projektu realizowanego na szczeblu regionalnym/
merytoryczna
1
pkt
kompleksowość
z
krajowym.
projektami zrealizowanymi w
ciągu ostatnich 5 lat

1

2
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poprzedzających rok złożenia
wniosku.
2 pkt - komplementarność z
równolegle realizowanymi
projektami / z projektami
zaakceptowanymi do realizacji,
tj. mającymi zapewnione
finansowanie.
3 pkt - projekt jest końcowym
elementem docelowego układu
drogowego / projekt realizuje w
całości docelowe
rozwiązanie komunikacyjne.
4 pkt - projekt jest końcowym
elementem docelowego układu
drogowego / projekt realizuje w
całości docelowe
rozwiązanie komunikacyjne.
Dodatkowo tworzony układ
drogowy wpływa w sposób
znaczący na rozwój społecznogospodarczy regionu.

7

Punktowa: 0-4
0 pkt - przebudowa drogi.; 1 pkt
Kryterium będzie rozpatrywane w sposób
- budowa drogi; 2 pkt: budowa/
kompleksowy, ujmując wszystkich użytkowników ruchu
przebudowa drogi z chodnikiem
Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego
Ocena
Merytoryczne lub drogą rowerową;
drogowego.
(kierujących pojazdami, pojazdy transportu zbiorowego,
merytoryczna
3 pkt.-budowa/ przebudowa
pieszych, rowerzystów, niepełnosprawnych, dzieci
drogi z chodnikiem oraz drogą
etc.) oraz wdrażanie systemów ITS.
rowerową;
4 pkt - budowa/ przebudowa
drogi z chodnikiem, drogą

3
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rowerową oraz system ITS.

8

9

Oszczędność czasu przejazdu

Natężenie ruchu pojazdów

0 pkt - Oszczędność czasu < 1 %
1 pkt – Oszczędność czasu od 1
do 5 %.
Wpływ projektu na oszczędność czasu przejazdu
2 pkt – Oszczędność czasu do
Ocena
samochodów ciężarowych i osobowych (PLN na rok) w Merytoryczne 10%.
merytoryczna
stosunku do wariantu bezinwestycyjnego.
3 pkt – Oszczędność czasu do 15
%.
4 pkt – Oszczędność czasu
powyżej 15 %.
Średnie dobowe natężenie ruchu pojazdów dla
zastępowanego odcinka (liczba pojazdów) lub
przebudowywanego odcinka (według aktualnego SDR/
pomiary ruchu/ modelowanie).
0 pkt - gdy SDR < 2.000.
W przypadku występowania kilku odcinków
1 pkt - gdy SDR ≥ 2. 000 – 4.000. Ocena
pomiarowych należy wskazać średnią ważoną dla
Merytoryczne
2 pkt - gdy SDR ≥ 4. 000 – 7.000. merytoryczna
wszystkich odcinków, gdzie wagą jest długość odcinka.
3 pkt - gdy SDR ≥ 7. 000 –
Długość danego odcinka mnożona jest przez natężenie,
10.000.
a następnie suma iloczynów dzielona jest przez łączną
4 pkt – gdy SDR ≥ 10. 000.
długość odcinków.

2

2
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Kryteria dla Działania 12.1

Lp.

1.

Kryterium

Definicja

Rodzaj
kryterium

Sposób weryfikacji

Etap Oceny Kryterium Waga

punktowe (waga 3,punktacja 0-4)
4 pkt. - 50% dzieci przyjętych do przedszkola to 3latki
3
Wpływ projektu na W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
pkt. - 40 % - 49% dzieci przyjętych do przedszkola
wzrost
stopień upowszechnienia edukacyjnego 3 i 4to 3 i 4-latki
upowszechnienia
latków w ogólnej liczbie dzieci uczęszczających Merytoryczne 2 pkt. - 30 % - 39% dzieci przyjętych do
Ocena merytoryczna
edukacyjnego wśród do przedszkola, będącego przedmiotem
przedszkola to 3 i 4-latki
dzieci 3-4 letnich
projektu.
1 pkt. - 20 % - 29% dzieci przyjętych do
przedszkola to 3 i 4-latki
0 pkt. - poniżej 20 % dzieci przyjętych do
przedszkola to 3 i 4-latki

2.

Utworzenie
dodatkowych grup
przedszkolnych w
placówce objętej
wsparciem

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
ilość dodatkowo utworzonych grup
przedszkolnych w budowanych oraz
przebudowywanych placówkach
przedszkolnych.

3.

Niwelowanie różnic w
W ramach kryterium ocenie podlegać będą
dostępie do
wszelkie udogodnienia dla dzieci
obiektów/pomocy
niepełnosprawnych.
edukacyjnych dla
osób

punktowe (waga 2,punktacja 0-4)
4 pkt. - utworzenie min 4 dodatkowych grup
przedszkolnych
3 pkt. - utworzenie 3 dodatkowych grup
przedszkolnych
Merytoryczne
2 pkt. - utworzenie 2 dodatkowych grup
przedszkolnych
1 pkt. - utworzenie 1 dodatkowej grupy
przedszkolnej
0 pkt. - brak nowych grup przedszkolnych

3

Ocena merytoryczna

2

punktowe (waga 1, punktacja 0-4)
4 pkt. - udogodnienia dla osób niepełnosprawnych
Merytoryczne wewnątrz budynku jak i na zewnątrz (tj. windy, Ocena merytoryczna
pochylnie, urządzenia na placu zabaw) wraz z
przystosowaniem sprzętu dla osób z różnym
stopniem niepełnosprawności.

1
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niepełnosprawnych

4.

3 pkt. - dostosowanie wnętrza budynku do osób
niepełnosprawnych wraz ze sprzętem dla osób
niepełnosprawnych
2 pkt. - zakup sprzętu przystosowanego dla osób z
ograniczoną zdolnością ruchową oraz do potrzeb
osób niedosłyszących, osób niedowidzących lub
słabowidzących – informacja audiowizualna
1 pkt. - zakup sprzętu przystosowanego dla osób z
ograniczoną zdolnością ruchową lub do potrzeb
osób niedosłyszących, osób niedowidzących,
słabowidzących – informacja audiowizualna
0 pkt. - brak udogodnień dla osób
niepełnosprawnych

punktowe (waga 2,punktacja 0-4)
4 pkt. - projekt realizowany na terenie na którym
poziom upowszechnienia przedszkolnego wynosi
poniżej 50%
3 pkt.
- projekt realizowany na terenie na którym
poziom upowszechnienia przedszkolnego wynosi
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
50% - 65,56%
2
Realizacja projektu na
wielkość upowszechnienia edukacji
pkt. - projekt realizowany na terenie na którym
terenie deficytu
Merytoryczne
Ocena merytoryczna
przedszkolnej względem średniej w regionie tj.
poziom upowszechnienia przedszkolnego wynosi
miejsc przedszkolnych
65,56%.
powyżej 65,56% - 79%
1 pkt. - projekt realizowany na terenie na którym
poziom upowszechnienia przedszkolnego wynosi
powyżej 80% - 90%
0 pkt. - projekt
realizowany na terenie na którym poziom
upowszechnienia przedszkolnego wynosi powyżej
90%

2
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5.

6.

7.

Kompleksowość
projektu w zakresie
oferty edukacyjnej

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
kompleksowość usług świadczonych przez
przedszkole tj. ilość dodatkowych zajęć
realizowanych w danej placówce.

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie
Korelacja projektu
opis projektu, z którego ma wynikać czy
EFRR z projektem EFS występuje powiązanie pomiędzy celami
działania EFRR z celami działania EFS .

punktowe (waga 1, punktacja 0-4)
4 pkt. - przedszkole profilowane lub wykazano 4
dodatkowe zajęcia
Merytoryczne 3 pkt. - wykazano 3 dodatkowe zajęcia

Ocena merytoryczna

1

Ocena merytoryczna

n/d

2pkt. - wykazano 2 dodatkowe zajęcia
1pkt. - wykazano 1 dodatkowe zajęcie
0 pkt. - brak dodatkowych zajęć

Merytoryczne

0/1

W RPO przewidziano do osiągnięcia wskaźniki
produktu. Alokacja na działanie w którym
osiągany ma być wskaźnik oraz szacowana
wartość wskaźnika pozwalają na obliczenie
punktowa: (waga 1, punktacja 0-4)
średniego dofinansowania jakie nie powinno
być przekraczane, aby osiągnąć wskaźniki RPO.
X -wartość wskaźnika kosztu jednostkowego RPO
Aby promować projekty, które osiągają jak
(w PLN)
najwyższe wskaźniki przy jak najniższym
Y - wartość dofinansowania do jednostki
dofinansowaniu zastosowanie znajduje
wskaźnika w projekcie (w PLN)
Wpływ na wskaźniki kryterium polegające na przyrównaniu
Merytoryczne
Z - wskaźnik Y/Z
Ocena merytoryczna
RPO w zakresie EFRR dofinansowania żądanego przez projekt i
Punktacja:
deklarowanych produktów do średniego
Z ≤ 0,5 - 4 pkt
dofinansowania obliczonego dla RPO.
Z ≤ 1 - 3 pkt
Promowane będą projekty żądające niższego
Z >1 - 2 pkt
niż średnie dofinansowania.
Z≥ 1,5 - 1 pkt.
Z ≥ 2 - 0 pkt.
Uwaga: kryterium nie odnosi się do kosztów

1

całkowitych ani kwalifikowalnych osiągania
jednostki wskaźnika, lecz do wartości
dofinansowania. Tym samym w tym kryterium
promowane będą projekty aplikujące o niższy
str. 28

niż maksymalny poziom dofinansowania
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Kryteria dodatkowe
Kryteria dodatkowe, za które projekt będzie miał możliwość otrzymania dodatkowych punktów, będą miały zastosowanie tylko wówczas, gdy projekt
otrzyma minimalną ocenę na wcześniejszym etapie oceny merytorycznej (60 procent). Każde z kryteriów zostanie zweryfikowane pod kątem zasadności
w odniesieniu do poszczególnych typów projektów i uwzględnione jedynie wówczas, gdy będzie to zasadne. Znaczenie tych kryteriów będzie stanowiło
ok. 10% oceny; każdemu z wybranych dla wniosków złożonych w danym naborze kryteriów dodatkowych zostanie przypisana odpowiednia waga tak, by jego
znaczenie było niedominujące, a jedynie dodatkowo promujące.
Lp.

Kryterium

Zastosowanie w
1.
projekcie OZE

Definicja
Projekt może otrzymać dodatkowe punkty za
zastosowanie w ramach inwestycji instalacji OZE

Rodzaj kryterium
merytoryczne/fakultatywne 0-4

Inwestycja realizowana jest z troską o estetykę.
Konkurs odbył się lub też wnioskodawca
oświadcza o planowaniu realizacji inwestycji
wyłonionej w konkursie architektonicznym,
architektoniczno-urbanistycznym lub
urbanistycznym (i wówczas przedłoży jego wyniki i
dokumentację techniczną po spisaniu umowy na
finansowanie inwestycji).
konkursy
architektoniczne,
architektoniczno2.
urbanistyczne,
urbanistyczne w RPO
WSL

Etap Oceny
Kryterium

Waga

Ocena
merytoryczna

ustalana
na etapie
naboru

Ocena
merytoryczna

ustalana
na etapie
naboru

0-4 lub dodatkowe 4 pkt

Nie dotyczy projektów realizowanych w formule
PFU
merytoryczne/fakultatywne
Kryterium dotyczy jedynie obiektów
kubaturowych (zwłaszcza obiektów użyteczności
publicznej, np. obiektów zabytkowych, o funkcji
rekreacyjnej, turystycznej, administracyjnej,
komunikacyjnej - dworce kolejowe, lotniska) oraz
zagospodarowania terenu (przestrzeni
publicznych, projektów urbanistycznych dot.
przekształcania lub rekultywacji terenu, terenów
zielonych i parków, transportu publicznego multimodalnych węzłów przesiadkowych) oraz
terenów położonych w obszarze rewitalizacji

Sposób weryfikacji

Dodatkowe punkty uzyskują
inwestycje, które przewidują
wyłanianie projektów w drodze
konkursów architektonicznych
lub urbanistycznych
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0-4 lub dodatkowe 4 pkt

3.

pozytywny wpływ na
ład przestrzenny

5. LPR

6.

realizacja projektu w
partnerstwie

Inwestycja sprzyja kształtowaniu przyjaznych dla
mieszkańców przestrzeni publicznych lub też
inwestycja realizowana jest w oparciu o ponowne
wykorzystanie terenu.
Projekt w szczególny sposób przyczynia się do
przywrócenia ładu przestrzennego.

merytoryczne/fakultatywne

Projekt znajduje się na terenie wyznaczonym w
Lokalnym Programie Rewitalizacji

merytoryczne/fakultatywne 0-4

Ocena
merytoryczna

projekty realizowane w partnerstwie otrzymują
dodatkowe punkty

fakultatywne

4 pkt

Ocena
merytoryczna

kryterium fakultatywne,
merytoryczne dotyczące
Strategii Rozwoju Polski
Południowej --> System
monitorowania strategii
ponadregionalnych

dodatkowe 5 pkt

Ocena
merytoryczna

ustalana
na etapie
naboru

fakultatywne

dodatkowe 4 pkt

Ocena
merytoryczna

ustalana
na etapie

Dodatkowe punkty uzyskują
Ocena
inwestycje, które w szczególny
merytoryczna
sposób pozytywnie wpływają na
ład przestrzenny lub/i są
przyjazne dla mieszkańców

ustalana
na etapie
naboru

ustalana
na etapie
naboru
ustalana
na etapie
naboru

Projekt ma ponadregionalny charakter.

7.

ponadregionalny
charakter

8. źródła zasilania

Projekt wynika ze strategii ponadregionalnej oraz
przedmiotowa inwestycja ma ponadregionalny
charakter, czyli spełnia choć jedno z poniższych
kryteriów:
1. projekt realizowany w partnerstwie (rozumiane
zgodnie z art. 28a uzppr) z podmiotem z
przynajmniej jednego innego województwa
objętych strategią ponadregionalną; LUB
2. projekt realizowany na terenie więcej niż
jednego województwa objętego strategią
ponadregionalną; LUB
3. projekty komplementarne z projektami z
innego województwa objętego strategią
ponadregionalną; LUB
4. projekt o oddziaływaniu ponadregionalnym, w
których odbiorcami pomocy/grupą docelową są
mieszkańcy więcej niż jednego województwa
objętego strategią ponadregionalną.
Projekt zakłada alternatywne źródła zasilania w
zakupywanym w ramach inwestycji taborze
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9. RIS

autobusowym w stosunku do silników typu Diesel
oraz benzynowego (elektryczne, gazowe,
hybrydowe, itp.)
Inwestycja zgodna z Regionalną Strategią
Innowacji Województwa Śląskiego na lata 20132020

naboru

dodatkowy 1pkt za wykazanie
zgodności

Ocena
merytoryczna

ustalana
na etapie
naboru
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2. Kryteria wyboru projektów dla działań 1.2, 3.2 oraz 3.3 wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów

W ramach działań RPO WSL 2014-2020 wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości stosowane będą następujące podstawowe rodzaje kryteriów
dokonywania wyboru projektów:
1. Formalne :
a) zerojedynkowe niepodlegające uzupełnieniom;
b) zerojedynkowe podlegające uzupełnieniom.
2. Merytoryczne
a) Punktowe zerojedynkowe: kryteria dopuszczające, których spełnienie jest warunkiem dalszej oceny projektu;
b) Punktowe podstawowe: punktowane w zależności od stopnia ich wypełnienia;
c) Punktowe dodatkowe: oceniane po osiągnięciu w kryteriach punktowych podstawowych min 21 pkt.
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Kryteria formalne
Ocena formalna przeprowadzana jest w oparciu o zatwierdzone przez Komitet Monitorujący kryteria formalne, służące weryfikacji kompletności i zgodności
wniosku z zapisami rozporządzeń unijnych oraz krajowych (w tym. m.in. Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014r) oraz
z wytycznymi (w tym m.in. ogłoszeniem o konkursie, Regulaminem Konkursu i dokonywana przez pracowników Wydziału Wyboru i Kontraktacji EFRR
Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości – Instytucji Pośredniczącej, w pierwszym etapie oceny. Wynik oceny formalnej zamieszczany jest na karcie oceny
formalnej projektu. Wnioskodawca ma prawo do jednorazowego uzupełnienia braku lub poprawy błędu zidentyfikowanego podczas oceny formalnej przez
pracowników Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości dokonujących oceny, z wyjątkiem błędów niepodlegających uzupełnieniom. Wniosek spełniający wymogi
formalne jest przekazywany do oceny merytorycznej przeprowadzanej przez powołaną Komisję Oceny Projektów.
Weryfikacji kompletności i zgodności podlegają następujące elementy:

Lp.

Kryterium

Definicja

Rodzaj kryterium

Sposób weryfikacji
0/1 nie
podlegające
uzupełnieniom
0/1 nie
podlegające
uzupełnieniom

Etap Oceny
Kryterium

1

Złożenie wniosku we właściwej
instytucji

Weryfikowane będzie czy wniosek złożono do instytucji wskazanej w
ogłoszeniu o konkursie.

Zerojedynkowe

Ocena
Formalna

2

Złożenie wniosku w odpowiedniej
formie

Weryfikowane będzie czy wniosek został złożony w odpowiedniej
formie - zgodnie z Regulaminem konkursu

Zerojedynkowe

3

Złożenie wniosku w terminie
wskazanym przez instytucję
odpowiedzialną za nabór
projektów

Weryfikowane będzie czy dokumentację złożono w terminie
określonym
Regulaminem konkursu

Zerojedynkowe

0/1 nie
podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Zerojedynkowe

0/1 nie
podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Ocena
Formalna

Weryfikowane będzie czy projekt wpisuje się w działanie RPO WSL, dla
którego dedykowany jest konkurs oraz czy realizuje jego cele
Szczegółowe zapisy na ten temat znajdują się w SZOOP WSL.

4

Kwalifikowalność projektu

Dodatkowo w ramach działania 1.2 weryfikowane będzie czy projekt
powiązany jest z kierunkami rozwoju technologicznego określonymi w
RIS WSL 2013-2020 (dot. inteligentnych specjalizacji regionalnych
wskazanych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego
na lata 2013-2020). (weryfikacja na podstawie PKD projektu,
dodatkowo w przypadku typu projektu tworzenie lub rozwój
istniejącego zaplecza badawczo – rozwojowego w przedsiębiorstwach
służącego ich działalności innowacyjnej weryfikacja na podstawie
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5

6

7

8

9

Kwalifikowalność wnioskodawcy
w ramach działania

Wnioskodawca oraz partnerzy
(jeśli dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z ubiegania się o
dofinansowanie

Wnioskodawca oraz partnerzy
(jeśli dotyczy) nie jest/są
przedsiębiorstwem znajdującym
się w trudnej sytuacji w
rozumieniu art. 2 ust. 18
Rozporządzenia Komisji (UE) NR
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014
r. (Dz. U. UE L 187 z 26.06.2014).
Przedmiot projektu nie dotyczy
rodzajów działalności
wykluczonych z możliwości
uzyskania wsparcia
Projekt jest realizowany na
terytorium Województwa
Śląskiego

Wniosek wraz z załącznikami
10 został złożony zgodnie z
Regulaminem konkursu

załączonego do wniosku planu prac badawczych).
Wnioskodawca (i partnerzy – jeśli dotyczy) są podmiotami
kwalifikującymi się do wsparcia w ramach działania, zgodnie z RPO
WSL 2014-2020 oraz z zapisami SZOOP
Weryfikacja na podstawie oświadczeń Wnioskodawcy oraz partnerów
(jeśli dotyczy).
Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają
wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie:
a) art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
b) 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);
c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary (tj. Dz. U. 2012 r. poz. 768 ze zm.).

Zerojedynkowe

Zerojedynkowe

0/1 nie
podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

0/1 nie
podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Weryfikacja na podstawie oświadczeń oraz sprawozdań finansowych
Wnioskodawcy oraz oświadczeń partnerów (jeśli dotyczy)

Zerojedynkowe

0/1 nie
podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Weryfikowane będzie czy działalność, której dotyczy Projekt nie jest
wykluczona z ubiegania się o wsparcie. Weryfikacja nastąpi w oparciu
o zapisy właściwych rozporządzeń.

Zerojedynkowe

0/1 nie
podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Zerojedynkowe

0/1 nie
podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Zerojedynkowe

0/1 nie
podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Wskazane we wniosku miejsce realizacji Projektu jest zgodne z
zapisami SZOOP.
Prawidłowość złożenia wniosku określa Regulamin konkursu.
Weryfikowane będzie, czy wniosek jest pierwszym złożonym przez
Wnioskodawcę ( jeśli dotyczy zgodnie z Regulaminem konkursu).
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Wniosek zostanie odrzucony bez możliwości uzupełnienia w
przypadku, gdy co najmniej jeden z obowiązkowych punktów wniosku
o dofinansowanie będzie niewypełniony lub będzie zawierał
informacje uniemożliwiające identyfikację projektu lub wnioskodawcy
(obowiązkowe punkty zostały wskazane w Regulaminie konkursu).
Wniosek nie będzie podlegał również ocenie i zostanie odrzucony bez
możliwości uzupełnienia w przypadku, gdy nie będzie zawierał
żadnego załącznika obowiązującego w ramach danego konkursu za
wyjątkiem załączników generowanych przez system aplikacyjny.
11

12

Zgodność projektu z linią
demarkacyjną

Zgodność projektu z politykami
horyzontalnymi

Wniosek został uzupełniony
zgodnie z Regulaminem konkursu
13
- dotyczy wyłącznie wniosków,
które podlegały uzupełnieniom

14

Termin realizacji projektu mieści
się w ramach czasowych działania

Wnioskowana kwota wsparcia
jest zgodna z zasadami
15 finansowania projektów
obowiązującymi dla danego
rodzaju pomocy
16 Wnioskowany procent wsparcia

Zerojedynkowe

0/1 nie
podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Zerojedynkowe

0/1 podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Weryfikowana będzie terminowość i prawidłowość uzupełnienia
braków wymienionych w piśmie o uzupełnienie.

Zerojedynkowe

0/1 podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Weryfikowane będzie czy określony przez wnioskodawcę we wniosku
o dofinansowanie termin realizacji projektu jest zgodny z założeniami
zawartymi w SZOOP WSL oraz Regulaminie konkursu. Ponadto
weryfikowane będzie czy projekt został rozpoczęty po złożeniu
wniosku o dofinansowanie oraz czy zachowany został efekt zachęty
(jeśli dotyczy).

Zerojedynkowe

0/1 podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca właściwie wyliczył
wnioskowaną kwotę wsparcia zgodnie z zapisami właściwego
rozporządzenia oraz zapisami SZOOP.

Zerojedynkowe

0/1 podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca właściwie wyliczył procent

Zerojedynkowe

0/1 podlegające

Ocena

Weryfikowana będzie zgodność z Linią demarkacyjną pomiędzy
innymi Programami Operacyjnymi oraz innymi działaniami RPO WSL
W kryterium tym weryfikowane będzie, czy projekt ma co najmniej
neutralny wpływ na realizację poniższych zasad:
- zasadę równości szans kobiet i mężczyzn,
- zasadę równości szans i niedyskryminacji , w tym dostępności dla
osób z niepełnoprawnościami.
- zasadę zrównoważonego rozwoju
- zasadę partnerstwa
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jest zgodny z zasadami
finansowania projektów
obowiązującymi dla danego
rodzaju pomocy
Zgodność zakresu rzeczowego
projektu z typami przewidzianymi
17
w SZOOP WSL dla danego
działania
18 Poprawność wypełnienia wniosku
Wybrane wskaźniki są adekwatne
19 do rodzaju działania oraz zakresu
rzeczowego projektu

wsparcia zgodnie z zapisami właściwego rozporządzenia oraz zapisami
SZOOP.

Weryfikacja przeprowadzona zostanie na podstawie przedstawionego
opisu projektu (wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne). Zakres
rzeczowy projektu oraz
założone cele i rezultaty muszą być zgodne z wybranym/wybranymi
typem/typami projektu.
Wszystkie wymagane pola w formularzu wniosku zostały wypełnione
zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku.
Wskaźniki produktu i rezultatu zostały wybrane zgodnie z opisem
znajdującym się w Instrukcji wypełniania wniosku.

Wnioskodawca do wniosku o dofinansowanie jest zobowiązany
dołączyć wszystkie wymagane załączniki zgodnie z listą załączników:
- Kopia pozwolenia na budowę z klauzulą ostateczności, kopia
zgłoszenia budowy z pisemną akceptacją zgłoszenia, wystawioną przez
właściwy organ udzielający pozwolenia lub potwierdzenie z
właściwego organu, że pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie robót
budowlanych nie jest wymagane. Do pozwolenia na budowę należy
Kompletność załączników
dostarczyć kopie wszystkich zapisanych stron dziennika budowy, jeżeli
- czy załączniki są kompletne,
wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie takowy
prawidłowo sporządzone i zgodne posiada.- Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z
z listą określoną w instrukcji
raportem o oddziaływaniu na środowisko lub stosowny dokument
20
wypełniania wniosku
potwierdzający, że dla danej inwestycji nie jest wymagane uzyskanie
- czy załączniki są aktualne,
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: opinia lub decyzja o
kompletne i wydane przez
umorzeniu postępowania - jeżeli dotyczy;
upoważniony organ.
Zaświadczenie/informacja
organu
odpowiedzialnego
za
monitorowanie obszarów Natura 2000;
- Sprawozdania finansowe;
-Statut lub inny dokument potwierdzający formę prawną
Wnioskodawcy;
-Pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, jeżeli
wniosek nie został podpisany przez podmiot ubiegający się o wsparcie

uzupełnieniom

Formalna

Zerojedynkowe

0/1 podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Zerojedynkowe

0/1 podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Zerojedynkowe

0/1 podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Zerojedynkowe

0/1 podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna
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(jeśli dotyczy);
- Kopie dokumentów potwierdzających zewnętrzne finansowanie
projektu (np. kopia promesy kredytowej, kopia promesy zawarcia
umowy leasingowej) aktualnych na dzień złożenia wniosku o
dofinansowanie;
- Oświadczenie o pomocy publicznej (kumulacja pp) (jeśli dotyczy);
- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc
inną niż de minimis;
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de
minimis (stosowany do pomocy de minimis udzielanej na warunkach
określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013) wraz z
zaświadczeniami o uzyskanej pomocy de minimis;
- Formularz Oceny Oddziaływania na Środowisko;
- Umowa (porozumienia lub innego dokumentu) zawarta między
liderem i partnerami dla projektów realizowanych w partnerstwie
oraz konsorcjów (jeśli dotyczy);
- Opinia o innowacyjności projektu(jeśli dotyczy);
- Plan prac badawczych , które będą realizowane z wykorzystaniem
wspartej w ramach projektu infrastruktury badawczej (dotyczy
działania 1.2. typ projektu: tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza
badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich
działalności innowacyjnej);
- Załączniki dodatkowe.
Spójność dokumentacji
(informacje zawarte w
21 załącznikach są spójne z
informacjami zawartymi we
wniosku).
Kwalifikowalność wydatków
22 zaplanowanych w projekcie w
ramach działania.
Wnioskodawca deklaruje
realizację projektu zgodnie z
23
obowiązującymi przepisami
krajowymi i unijnymi.

Weryfikowane będzie czy informacje podane w załącznikach są
tożsame z informacjami zawartymi we wniosku o dofinansowanie.
Weryfikowane będzie czy wydatki planowane do współfinansowania
są wydatkami kwalifikowalnymi zgodnie z zapisami rozporządzeń,
zapisami SZOOP oraz Regulaminem konkursu.
Weryfikowane będzie czy Wnioskodawca oświadczył, że projekt
realizowany będzie zgodnie z przepisami dotyczącymi stosowania
pomocy publicznej, przepisami dotyczącymi zamówień oraz innymi
przepisami obowiązującymi w danym obszarze tematycznym RPO
WSL.

Zerojedynkowe

0/1 podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Zerojedynkowe

0/1 podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna

Zerojedynkowe

0/1 podlegające
uzupełnieniom

Ocena
Formalna
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Kryteria merytoryczne
Wniosek otrzymuje ocenę pozytywną w przypadku uzyskania co najmniej 21 punktów (60% możliwych do otrzymania). Projekty, które uzyskają mniej niż 21
punktów nie kwalifikują się do wsparcia.
Po uzyskaniu przez projekt minimalnej liczby 21 punktów projekt zostaje oceniony w kryteriach dodatkowych.
Kryteria punktowe podstawowe i dodatkowe nie podlegają weryfikacji w przypadku niespełnienia kryteriów punktowych zerojedynkowych.
Kryteria punktowe dodatkowe nie podlegają weryfikacji w przypadku niespełnienia kryteriów punktowych podstawowych.
W ramach każdego kryterium przyznawane będzie od 0 do maksymalnie 8 punktów (przy czym nie stosuje się punktów ułamkowych), które określają stopień
spełnienia kryterium przez oceniany projekt. Oznacza to, że np.:
 0 pkt – nie spełnia kryterium
 8 pkt - najbardziej spełnia kryterium
Korekta wydatków
Eksperci podczas oceny merytorycznej mogą dokonywać korekty wydatków w przypadku stwierdzenia w projekcie wydatków nieuzasadnionych lub
zawyżonych, w porównaniu ze stawkami rynkowymi.
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Kryteria dla Działania 3.2
Lp.

1.

Kryterium

Innowacyjność
projektu

Definicja
Kryterium zostanie spełnione w sytuacji gdy w wyniku realizacji projektu zostanie
wprowadzony na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługa lub
proces. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu może być stosowana w
województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata.

Rodzaj
kryterium

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

Punktowe
zerojedynkowe

0/1

Ocena
merytoryczna

Punktowe
zerojedynkowe

0/1

Ocena
merytoryczna

Punktowe
zerojedynkowe

0/1

Ocena
merytoryczna

0/1

Ocena
merytoryczna

W kryterium tym nie będzie oceniania innowacyjność nietechnologiczna projektu.
Projekt jest wykonalny pod względem technicznym - jego zakres, sposób wykonania,
okres realizacji, posiadane pozwolenia, zezwolenia umożliwiają realizację projektu.
2.

3.

4.

Wykonalność projektu
W kryterium weryfikowane również będzie czy projekt jest wykonalny pod względem
techniczna i finansowa
finansowym. Weryfikacja zostanie dokonana na podstawie załączonych dokumentów
finansowych, dodatkowych załączników oraz opisu wniosku o dofinansowanie.

Realność wskaźników

Weryfikowane będzie, czy wskazane we wniosku wskaźniki są weryfikowalne,
odzwierciedlają cele projektu, są adekwatne do danego rodzaju projektu oraz są
możliwe do osiągnięcia przy założonym sposobie realizacji.

W ramach kryterium eksperci zweryfikują, czy projekt jest zgodny z zapisami
rozporządzeń krajowych i unijnych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu
Projekt spełnia zasady
Europejskiego (WE) i Rady (UE) nr 1303/2013; Rozporządzeniem Komisji (UE) nr
udzielania pomocy
651/2014;
publicznej
Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013.

Punktowe
zerojedynkowe
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5.

6.

Zasadność i
odpowiednia
wysokość wydatków

W kryterium tym ocenie podlegają wskazane do realizacji wydatki kwalifikowane
projektu. Wszystkie wydatki powinny być zasadne z punktu widzenia realizacji i
wykonalności inwestycji oraz odpowiedniej wysokości porównywalnej z cenami
rynkowymi. Ekspert ma możliwość korekty wydatków w przypadku uznania ich za
Punktowe
niezasadne lub o zawyżonej wartości. Poziom obniżenia lub uznanie wydatku za
zerojedynkowe
nieuzasadnione nie może przekroczyć 20% wartości całkowitych wydatków
kwalifikowanych projektu. Jeżeli zdaniem oceniającego więcej niż 20% wartości
wydatków kwalifikowanych jest nieuzasadnione lub zawyżone uznaje się, że projekt nie
spełnia kryterium.

W ramach kryterium weryfikowane będą następujące aspekty:
Potencjał
- zasoby ludzkie (organizacyjne oraz kadrowe) - 1 pkt,
Wnioskodawcy i
gotowość do realizacji - zasoby techniczne (posiadana infrastruktura)- 1 pkt,
- doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć - 1 pkt.
projektu

0/1

Ocena
merytoryczna

Punktowe
podstawowe

0-3

Ocena
merytoryczna

Punktowe
podstawowe

0-6

Ocena
merytoryczna

W kryterium tym ocenie podlegają następujące kwestie:

7.

Rozwój ekonomiczno
– społeczny regionu

- użyteczność wyników projektu dla wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw
działających w województwie śląskim– 1-2 pkt,
- projekt dotyczy wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług –
1 pkt,
- występuje niskie nasycenie danym produktem/usługą na rynku docelowym – 1 pkt,
- projekt polega na wdrożeniu prac B+R - 1 pkt,
- projekt jest efektem współpracy z IOB lub jednostką badawczo – rozwojową - 1 pkt.
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8.

9.

Utworzenie nowych
miejsc pracy w
przedsiębiorstwie w
wyniku realizacji
projektu

Poziom
innowacyjności
projektu

Oceniający przyzna punkty po obliczeniu wskaźnika
"Wartość dofinansowania /liczba nowych miejsc pracy (w przeliczeniu na RJR- Roczne
Jednostki Robocze)". Wskaźnik określa jaka kwota dofinansowania z RPO przypada
średnio na każde nowe miejsce pracy utworzone w wyniku realizacji projektu w okresie
nie późniejszym niż zakończenie realizacji projektu.
Sposób przyznawania punktów:
Od 0 do 400 tysięcy – 2 pkt.,
pow. 400 tysięcy– 1 pkt.,
Brak nowych miejsc pracy – 0 pkt.
Projekt prowadzi do wdrożenia innowacji:- stosowanej w skali regionu, w okresie do
trzech lat – 2 pkt.,
- stosowanej w skali kraju, w okresie do trzech lat – 4 pkt.,
- stosowanej w skali świata, w okresie do trzech lat – 6 pkt.,
- nieznanej i niestosowanej dotychczas – 8 pkt.

Punktowe
podstawowe

0-2

Ocena
merytoryczna

Punktowe
podstawowe

0-8

Ocena
merytoryczna

Punktowe
podstawowe

0-2

Ocena
merytoryczna

0-8

Ocena
merytoryczna

W ramach tego kryterium oceniający zweryfikują następujące aspekty:

10.

Rozwój inteligentnych
- projekt wpisuje się w RIS (dotyczy inteligentnych specjalizacji) – 1 pkt,
specjalizacji
- znaczenie projektu dla rozwoju inteligentnych specjalizacji (ocena potencjału projektu
dla rozwoju inteligentnych specjalizacji) – 1 pkt.
Kryterium otwarte (poniższe rozwiązania nie stanowią katalogu zamkniętego).

Efektywność projektu
11.

W kryterium oceniane będzie czy planowane efekty (m.in. finansowe) są
Punktowe
proporcjonalne w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania
nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp. Ocenie podstawowe
podlegać będzie nie tylko kwestia ilościowa efektów projektu wykazanych np. w postaci
liczby wdrożonych produktów czy utworzonych miejsc pracy, ale również kwestia
jakościowa otrzymanego produktu oraz rezultatu.
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Kryterium otwarte (poniższe rozwiązania nie stanowią katalogu zamkniętego).
W kryterium oceniane będzie m.in.

12.

Dodatkowe efekty
projektu

- poprawa BHP,
- pozytywna realizacja polityk horyzontalnych (która nie wynika wprost z prawa, lecz
stanowi rozwiązania dodatkowe),
- zastosowanie rozwiązań TIK,
- wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych (innowacji
nietechnologicznych),
-wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie,
- wejście na nowe rynki zbytu,

Punktowe
podstawowe

0-6

Ocena
merytoryczna

- wzrost konkurencyjności,
- komplementarność z innymi zrealizowanymi projektami.

13.

Lokalizacja projektu na
terenie o
zwiększonym
bezrobociu (kryterium
dodatkowe – oceniane
po osiągnięciu w
kryteriach
punktowych
podstawowych min
21 pkt. (60 %))

W kryterium tym punkty przyznane zostaną projektom zlokalizowanym w powiatach, w
których bezrobocie utrzymuje się na poziomie co najmniej trzech punktów
Punktowe
procentowych powyżej średniej określonej dla województwa śląskiego na podstawie
dodatkowe
danych GUS z miesiąca poprzedzającego miesiąc ogłoszenia konkursu.
Informacja o sposobie przyznawania punktacji zostanie podana na stronie internetowej
www.scp-slask.pl przed rozpoczęciem oceny merytorycznej w ramach danego konkursu.

0-2

Ocena
merytoryczna
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14.

Wpływ realizacji
projektu na wzrost
przedsiębiorczości
(kryterium dodatkowe
– oceniane po
osiągnięciu w
kryteriach
punktowych
podstawowych min 21
pkt. (60 %))

W ramach kryterium weryfikowany będzie wpływ projektu na wzrost przedsiębiorczości
Punktowe
na danym obszarze. Punktacja będzie przyznawana w zależności od lokalizacji projektu
dodatkowe
oraz wskaźnika przedsiębiorczości na podstawie najbardziej aktualnych danych
statystycznych definiujących ten wskaźnik.

0-2

Ocena
merytoryczna
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II.

Kryteria wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

1. Kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
Klasyfikacja kryteriów wyboru projektów
W ramach RPO WSL 2014-2020 stosowane będą następujące podstawowe rodzaje kryteriów dokonywania wyboru projektów:
Ogólne:
1. Formalne;
2. Merytoryczne;
3. Horyzontalne.
Szczegółowe:
a)
b)
c)
d)

Dostępu;
Dodatkowe;
Preselekcyjne;
Strategiczne.
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Kryteria ogólne

Lp.

Kryterium

Rodzaj
kryterium

Definicja

Ocena
warunkow
Sposób
Etap Oceny
a1
weryfikacj
Kryterium
i
(negocjacje
)

Zastosowanie Kryterium
Projekty
Projekty
Projekty
Konkurs Pozakonkur pozakonkur
owe
sowe PUP
sowe

Kryteria formalne
Wnioskodawca (i partnerzy – jeśli dotyczy) są
podmiotami kwalifikującymi się do wsparcia w
ramach działania, zgodnie z RPO WSL 2014wnioskodawcy/par
2020 oraz Szczegółowym opisem osi
tnerów
priorytetowych RPO WSL 2014-2020.
Kryterium weryfikowane na podstawie treści
wniosku.
Kwalifikowalność
1.

Niepodleganie
wykluczeniu z
możliwości
otrzymania
2.

Formalne
Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna







Formalne
Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna







Wnioskodawca oraz partnerzy (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
dofinansowania ze r. o finansach publicznych (tekst jednolity:
Dz.U. 2013 r. 885 ze zm.),
środków Unii
- art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca
Europejskiej
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew

Nie dotyczy projektów pozakonkursowych, w których zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 na każdym etapie oceny projektów dopuszczalne są
jego modyfikacje.
1
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przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz.U. 2012 r. 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. 2012 r.
poz. 768 ze zm.). Kryterium weryfikowane na
podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy.

3.

4.

Potencjał
finansowy

Wnioskodawca wskazał we wniosku o
dofinansowanie roczne obroty rozumiane jako
przychody lub wydatki ( w odniesieniu do jst)
za poprzedni rok (w przypadku projektów
partnerskich, również przychód partnera),
który jest równy lub wyższy od rocznych
wydatków w projekcie (dla projektów
partnerskich, w których partner ponosi
wydatki, obroty sumują się). W przypadku
projektów trwających powyżej 1 roku obrót
powinien być równy bądź wyższy wydatkom w
roku, w którym koszty są najwyższe.

Wydatki w projekcie o wartości
nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 50 000 EUR wkładu
publicznego są rozliczane uproszczonymi
Uproszczone
metodami, o których mowa w Wytycznych w
metody rozliczania
zakresie kwalifikowalności wydatków
wydatków
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020.

Formalne
0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna





0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna





Ogólne

Formalne
Ogólne
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5.

Zgodność z
okresem
kwalifikowania
wydatków w RPO
WSL

Realizacja projektu mieści się w ramach
czasowych RPO WSL, określonych datami od 1
stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2023 r.

Formalne
0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna







0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna







0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna







Ogólne

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:
- projekt nie został zakończony w rozumieniu
art. 65 ust. 6,

6.

7.

Zgodność 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.

Prawidłowość
określenia
wartości projektu

- nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie albo że
realizując projekt przed dniem złożenia
wniosku, przestrzegał obowiązujących
przepisów prawa dotyczących danej operacji
(art. 125 ust. 3 lit. e),

Formalne
Ogólne

- projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących
częścią operacji, które zostały objęte lub
powinny zostać objęte procedurą
odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość
operacji) w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty
programem.
Wartość projektu jest zgodna z minimalną i
maksymalną wartością projektu obowiązującą
dla danego działania/poddziałania/typu
projektu, określonymi w Szczegółowym opisie
osi priorytetowych RPO WSL na lata 20142020 oraz w regulaminie konkursu/naboru.

Formalne
Ogólne
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8.

Projekt nie został
usunięty z wykazu
projektów
zidentyfikowanych Kryterium weryfikowane na podstawie listy
, stanowiącego
zgłoszonych wniosków do załącznika do
załącznik do
SZOOP.
Szczegółowego
opisu osi
priorytetowych

Formalne
Ogólne

Nie dotyczy

Ocena
Formalna

0/1

Nie

Ocena
Merytoryczn
a







0/1

Nie

Ocena
Merytoryczn
a







0/1



Kryteria merytoryczne

1.

Zgodność z
regulaminem
konkursu/naboru

Oceniane będzie czy projektodawca
zastosował się do zaleceń IZ sformułowanych
w regulaminie konkursu/naboru
a wynikających z wytycznych horyzontalnych

Merytoryczn
e
Ogólne

Wpisywanie się
projektu

2.

Projekt wpisuje się we właściwe
działanie/poddziałanie/ typ projektu, zgodnie
we właściwe
ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych
działanie/poddział
RPO WSL 2014-2020 oraz regulaminem
anie/
konkursu/naboru. Kryterium będzie
Merytoryczn
typ projektu RPO weryfikowane na podstawie zgodności
e Ogólne
WSL 2014-2020 – wybranej grupy docelowej z jej
charakterystyką oraz spójności wskazanego
zgodnie ze
typu operacji z opisem zadań, a także
Szczegółowym
zgodność projektu z celami szczegółowymi
opisem osi
RPO WSL oraz z diagnozą zawartą w programie
priorytetowych i
bądź w regulaminie konkursu/naboru.
regulaminem
konkursu/naboru.
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3.

Partnerzy zostali wybrani zgodnie z przepisami
art.33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o
Prawidłowość
zasadach realizacji programów w zakresie
wyboru partnerów polityki spójności finansowanych w
Merytoryczn
w projekcie
perspektywie finansowej 2014-2020.
e Ogólne
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
Oświadczenia Wnioskodawcy oraz treści
wniosku.

4.

Zasadność
nawiązania
partnerstwa w
projekcie

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie
zapisów we wniosku dotyczących roli
partnera, a także spójności powyższego opisu
z zadaniami oraz wydatkami wskazanymi
w projekcie.

Skierowanie
projektu do grupy
docelowej z
terenu
województwa
śląskiego

Projekt jest skierowany do grup docelowych z
obszaru województwa śląskiego (w przypadku
osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują
one na obszarze województwa śląskiego w
Merytoryczn
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a w e Ogólne
przypadku innych podmiotów posiadają one
jednostkę organizacyjną na obszarze
województwa śląskiego).

0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a



Lokalizacja biura
projektu

Projektodawca w okresie realizacji projektu
prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę,
filię, delegaturę oddział czy inną prawnie
dozwoloną formę organizacyjną podmiotu) na
Merytoryczn
terenie województwa śląskiego z możliwością
e Ogólne
udostępnienia pełnej dokumentacji
wdrażanego projektu oraz zapewnia
uczestnikom projektu możliwość osobistego
kontaktu z kadrą projektu.

0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a



5.

6.

Merytoryczn
e

0/1

Nie

Ocena
Merytoryczn
a





0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a





Ogólne
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Realizacja
wskaźników
kluczowych i
specyficznych dla
Programu

Projekt realizuje wskaźniki kluczowe i
specyficzne dla Programu, adekwatne do
przewidzianej grupy docelowej i typów
wsparcia, określone w regulaminie
konkursu/naboru jako obowiązkowe dla
danego typu projektu.

Merytoryczn
e Ogólne

0/1

8.

Wkład własny

Weryfikowane będzie czy we wniosku
określono wkład własny na poziomie
wskazanym w SZOOP i regulaminie
konkursu/naboru. Weryfikacja na podstawie
zapisów budżetu.

Merytoryczn
e Ogólne

0/1

9.

Adekwatność celu Weryfikowane będzie:
projektu do
a) Prawidłowość sformułowania celu;
zdiagnozowanych
b) Stopień adekwatności celu do
problemów
zdiagnozowanych problemów we
wniosku o dofinansowanie.

7.

Merytoryczn Punktowa:
e Ogólne
0-3

Nie

Ocena
merytoryczn
a



Nie

Ocena
merytoryczn
a





Nie

Ocena
merytoryczn
a





Tak

Ocena
merytoryczn
a









Weryfikowane będzie:

10.

Adekwatność i
założona do
osiągnięcia
wartość
wskaźników oraz
opis
monitorowania

a) Adekwatność wartości docelowej
wskaźników produktu kluczowych i
specyficznych dla programu do
zaplanowanych działań i wydatków w Merytoryczn Punktowa:
projekcie;
e Ogólne
0-10
b) Adekwatność wartości wskaźników
rezultatu kluczowych i specyficznych
dla programu do zaplanowanych
działań i wydatków w projekcie;
c) Adekwatność wskaźników
specyficznych dla projektu do
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zaplanowanych działań i wydatków w
projekcie;2
d) Opis sposobu pomiaru i monitorowania
wskaźników.
Weryfikowane będzie:

11.

Opis grupy
docelowej

a)

Opis sytuacji problemowej grup
docelowych objętych wsparciem;
b) Charakterystyka grupy docelowej;
c) Sposób pozyskania uczestników do
projektu.

Merytoryczn Punktowa:
e Ogólne
0-5

Nie

Ocena
merytoryczn
a



Nie

Ocena
merytoryczn
a



Nie

Ocena
merytoryczn
a





Weryfikowane będzie:
a)
Opis zadań w
12.

kontekście
osiągnięcia celu i
wskaźników
projektu

Zadania logicznie korespondują z
określoną sytuacją problemową wobec
wybranej grupy docelowej;
b) Wpływ zadań na osiągnięcie
wskaźników i założonych celów;
c) Opis zakresu merytorycznego zadań
uwzględniający: rodzaj i charakter
wsparcia, liczbę osób jakie otrzymają
wsparcie;
d) Terminy rozpoczęcia i zakończenia
zadań;
e) Wskazanie podmiotu realizującego
działania w ramach zadania, w tym
zaangażowanej kadry.

Merytoryczn
e Ogólne

Punktowa:
0-8





Weryfikowane będzie:
13.

2

Zdolność do
efektywnej
realizacji projektu

Merytoryczn Punktowa:
a) Doświadczenie
e Ogólne
0-14
projektodawcy/partnera, w obszarze,
w którym udzielane będzie wsparcie
przewidziane w ramach projektu;



Jeżeli w Regulaminie konkursu przewidziano wskaźniki specyficzne dla projektu
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b) Doświadczenie
projektodawcy/partnera, na rzecz
grupy docelowej, do której kierowane
będzie wsparcie przewidziane w
ramach projektu
c) Doświadczenie
projektodawcy/partnera w zakresie
podejmowanych inicjatyw na
określonym terytorium, którego
dotyczyć będzie realizacja projektu;
d) Potencjał kadrowy/merytoryczny
projektodawcy/partnera;
e) Potencjał techniczny
projektodawcy/partnera
f) Sposób zarządzania projektem;
Weryfikowane będzie:

14.

Budżet projektu

a) Niezbędność wydatków do realizacji
zaplanowanych działań
b) Racjonalność i efektywność
wydatków
c) Prawidłowość sporządzenia budżetu
oraz tabeli- źródła finansowania
wydatków, w tym kwalifikowalność
wydatków zgodnie z obowiązującymi
wytycznymi

Merytoryczn
e Ogólne

Punktowa:
0-10

Tak

Ocena
merytoryczn
a







Nie

Ocena
merytoryczn
a







Kryteria horyzontalne

15.

Zgodność z
zasadami
horyzontalnymi

Weryfikowana będzie zgodność z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn na
podstawie standardu minimum oraz zgodność
z pozostałymi zasadami horyzontalnymi. W
ramach kryterium wnioskodawca powinien
spełnić standard minimum oraz wykazać
pozytywny lub neutralny wpływ projektu na

Horyzontaln
e Ogólne

0/1
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pozostałe zasady horyzontalne UE, m.in.
-zasady równości szans i niedyskryminacji, w
tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami
- zrównoważony rozwój;
- zasady partnerstwa.

16.

Zgodność projektu Weryfikowane będzie czy we wniosku nie ma
z prawodawstwem zapisów z których wynika niezgodność z
krajowym
obowiązującym prawem np. kodeksem pracy,
ustawą prawo zamówień publicznych.

Horyzontaln
e Ogólne

0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a







Nie

Ocena
merytoryczn
a







Oceniana będzie:
- prawidłowość odpowiedzi na pytanie, czy
projekt podlega zasadom pomocy publicznej w
kontekście form wsparcia, wydatków i grup
Horyzontaln
pomocy publicznej docelowych;
e Ogólne
(lub pomocy de
- możliwość udzielenia pomocy de minimis /
minimis)
pomocy publicznej mając na względzie reguły
Zgodność z
zasadami
17.

0/1

ogólne jej przyznawania oraz warunki jej
dopuszczalności w danym typie projektu.
Kryteria dostępu
Zgodnie z tabelą dla poszczególnych Osi Priorytetowych
Kryteria dodatkowe
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Zgodnie z tabelą dla poszczególnych Osi Priorytetowych
Kryteria preselekcyjne
Nie przewidziano na obecnym etapie
Kryteria strategiczne
Nie przewidziano na obecnym etapie
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Kryteria szczegółowe
Kryteria szczegółowe dla osi priorytetowej IX
Kryteria dla Poddziałania 9.1.6 – w przypadku zastosowania trybu pozakonkursowego
Lp.

1.

2.

Treść kryterium
Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24
miesiące, a planowany termin zakończenia
realizacji projektu nie wykracza poza 31
grudnia 2017 roku
Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach
danego naboru.

Definicja

Działanie/
Poddziałanie

Rodzaj
kryterium

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku.

9.1
9.1.6

Dostępu

0/1

Formalna

Kryterium weryfikowane po zakończeniu procedury
naboru wniosku.

9.1
9.1.6

Dostępu

0/1

Formalna

9.1
9.1.6

Dostępu

0/1

Merytoryczna

Projektodawca realizuje projekt w partnerstwie ze
wszystkimi ośrodkami pomocy społecznej z terenu
swojego powiatu, które wyraziły gotowość do realizacji
projektu pozakonkursowego w ramach aktywnej
integracji.

3.

Kryterium jest weryfikowane podczas oceny projektu
Projektodawca
w
przypadku
powiatu na podstawie zapisów wniosku oraz przed podpisaniem
ziemskiego realizuje projekt w partnerstwie z umowy o dofinansowanie poprzez weryfikację
załącznika do umowy, tj. Oświadczenia o objęciu
gminami z terenu swojego powiatu.
wsparciem wszystkich zainteresowanych ośrodków
pomocy społecznej.
Jednocześnie, w przypadku nieobjęcia wsparciem 100%
ośrodków pomocy społecznej z danego terenu,
Wnioskodawca jest zobowiązany do przechowywania w
dokumentacji projektowej pisemnej rezygnacji z
udziału w projekcie ośrodków nieobjętych wsparciem.
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4.

5.

Zasady realizacji projektów partnerskich określają
Wytyczne w zakresie realizacji zasady partnerstwa na
W przypadku gdy Projektodawcą jest miasto
lata 2014-2020 oraz Regulamin naboru.
na prawach powiatu projekt jest realizowany
w partnerstwie.
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów
wniosku.

Grupę docelową w projekcie stanowią w co
najmniej 10% osoby niepełnosprawne.

6.

Dostępu

0/1

Merytoryczna

9.1
9.1.6

Dostępu

0/1

Merytoryczna

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę w
niekorzystnej sytuacji społecznej, będącą osobą
niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. osobę z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
W przypadku gdy 10% nie stanowi liczby całkowitej
każdorazowo w ramach projektu należy dokonać
zaokrąglenia w górę.
Kryterium
wniosku.

Projektodawca zobowiązany jest do zawarcia
pisemnego porozumienia z
powiatowym
urzędem
pracy,
określającego
zasady
współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz
aktywnej integracji.

9.1
9.1.6

weryfikowane

na

podstawie

zapisów

Projekt zakłada współpracę z właściwymi dla
Beneficjentów Powiatowymi Urzędami Pracy przy
aktywizacji zawodowej uczestników projektu w
zakresie konsultowania grup docelowych oraz
instrumentów wsparcia. Dotyczy osób bezrobotnych i
poszukujących pracy, które zgodnie z mechanizmem
profilowania osób bezrobotnych pod kątem oddalenia 9.1
od rynku pracy oraz gotowości do podjęcia 9.1.6
zatrudnienia, należą do grupy III - tzw. oddalonych od
rynku pracy.
Kryterium
wniosku.

weryfikowane

na

podstawie

Dostępu

0/1

Merytoryczna

zapisów
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Kryteria dla Poddziałania 9.1.6 – w przypadku zastosowania trybu konkursowego
Lp.

1.

2.

3.

Treść kryterium

Definicja

Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24
miesiące, a planowany termin zakończenia
Kryterium
realizacji projektu nie wykracza poza 31
wniosku.
grudnia 2017 roku

podstawie

zapisów

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę w
niekorzystnej sytuacji społecznej, będącą osobą
niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27
W przypadku gdy Projektodawcą jest miasto
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
na prawach powiatu grupę docelową w
projekcie stanowią w co najmniej 10% osoby oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. osobę z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
niepełnosprawne.
weryfikowane

na

podstawie

weryfikowane

na

podstawie

Rodzaj
kryterium

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

9.1
9.1.6

Dostępu

0/1

Formalna

9.1
9.1.6

Dostępu

0/1

Formalna

9.1
9.1.6

Dostępu

0/1

Merytoryczna

9.1
9.1.6

Dostępu

0/1

Merytoryczna

zapisów

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę w
niekorzystnej sytuacji społecznej, będącą osobą
niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27
W przypadku gdy Projektodawcą jest powiat sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
ziemski grupę docelową w projekcie stanowią oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. osobę z
w co najmniej 30% osoby niepełnosprawne.
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
Kryterium
wniosku.

5.

na

Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Kryterium weryfikowane po zakończeniu procedury
naboru wniosku.
danego konkursu.

Kryterium
wniosku.

4.

weryfikowane

Działanie/
Poddziałanie

zapisów

Projektodawca zobowiązany jest do zawarcia
pisemnego porozumienia z
powiatowym Projekt zakłada współpracę z właściwymi dla 9.1
urzędem
pracy,
określającego
zasady Beneficjentów Powiatowymi Urzędami Pracy przy 9.1.6

Dostępu

0/1

Merytoryczna
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współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej uczestników projektu w
aktywnej integracji.
zakresie konsultowania grup docelowych oraz
instrumentów wsparcia. Dotyczy osób bezrobotnych i
poszukujących pracy, które zgodnie z mechanizmem
profilowania osób bezrobotnych pod kątem oddalenia
od rynku pracy oraz gotowości do podjęcia
zatrudnienia, należą do grupy III - tzw. oddalonych od
rynku pracy.
Kryterium
wniosku.

weryfikowane

na

podstawie

zapisów

W ramach kryterium będzie weryfikowane, czy zawarte
zostało formalne partnerstwo w celu realizacji zadań
projektu.

6.

Projekt realizowany jest w partnerstwie.

Punkty przyznawane w zależności od liczby partnerów:
1 partner - 2 pkt, 2 partnerów - 4 pkt, 3 partnerów i
więcej - 6 pkt.
Kryterium
wniosku.

weryfikowane

na

podstawie

9.1
9.1.6

Dodatkowe

0-6

Merytoryczna

9.1
9.1.6

Dodatkowe

0-5

Merytoryczna

zapisów

Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę w
niekorzystnej sytuacji społecznej, będącą osobą
niepełnosprawną w świetle przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, tj. osobę z
orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.
7.

Odpowiedni % uczestników projektu stanowią
osoby niepełnosprawne.
Punkty przyznawane w zależności od procentowego
udziału osób niepełnosprawnych w grupie docelowej.
Wśród grupy docelowej:
10% stanowią osoby niepełnosprawne - 1 pkt,
20% stanowią osoby niepełnosprawne - 3 pkt,
30% stanowią osoby niepełnosprawne - 5 pkt.
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W przypadku gdy odpowiedni % nie stanowi liczby
całkowitej każdorazowo w ramach projektu należy
dokonać zaokrąglenia w górę.
Dla Projektodawców w przypadku miast na prawach
powiatu oraz powiatów ziemskich mogą zostać
przyznane dodatkowe punkty jedynie po zapewnieniu
obligatoryjnego % udziału osób niepełnosprawnych.
Powyższe oznacza, żeby otrzymać dodatkowe punkty
Projektodawcy w miastach na prawach powiatu muszą
zapewnić
udział
przynajmniej
20%
osób
niepełnosprawnych, a w przypadku powiatów
ziemskich co najmniej 40%.
Kryterium
wniosku.
Wnioskodawca zapewnia, że część zadań w
ramach projektu jest zlecanych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003
r. o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie lub w ramach realizowanego
projektu zastosuje co najmniej jedno
społecznie
odpowiedzialne
zamówienie
publiczne.

8.

Lp.

1.

2.

na

podstawie

zapisów

Wnioskodawca w budżecie projektu określa
zadanie/zadania jakie zamierza zlecać organizacjom
pożytku publicznego lub zadeklaruje, że zastosuje co
najmniej jedno społecznie odpowiedzialne zamówienie
publiczne

9.1
9.1.6

Dodatkowe

0-4

Merytoryczna

Definicja

Działanie/
Poddziałanie

Rodzaj
kryterium

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

9.2
9.2.7

Dostępu

0/1

Merytoryczna

9.2

Dostępu

Kryterium
wniosku.

Treść kryterium

Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

weryfikowane

Projektodawca składa wniosek obejmujący
wsparciem wszystkie ośrodki adopcyjne z Kryterium

weryfikowane

weryfikowane

na

na

podstawie

podstawie

zapisów

zapisów

Merytoryczna
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obszaru województwa śląskiego.

wniosku

9.2.7
0/1

3.

4.

5.

W ramach realizowanego projektu zostanie
zastosowane co najmniej jedno społecznie
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
odpowiedzialne zamówienie publiczne.
wniosku o dofinansowanie projektu.
Projekt zakłada, że minimum 20% z liczby
dzieci przysposobionych stanowić będą dzieci
przynależące
do
jednej
z
poniżej
wymienionych grup: tj. dzieci od 5 roku życia Kryterium
lub/i
dzieci
z
orzeczeniem
o wniosku.
niepełnosprawności.
O ile w ramach PI 9 iv POWER zostaną
wypracowane krajowe założenia dotyczące
wymogów kwalifikacyjnych, lub katalog
Kryterium
predyspozycji
i
przeciwwskazań
dla
wniosku.
kandydatów na rodziny adopcyjne, w ramach
projektu zapewnia się ich wdrożenie.

9.2
9.2.7

Dostępu

Merytoryczna
0/1

weryfikowane

na

podstawie

zapisów

9.2
9.2.7

Dostępu

0/1

Merytoryczna

weryfikowane

na

podstawie

zapisów

9.2
9.2.7

Dostępu

0/1

Merytoryczna

9.3.1

Dostępu

0/1

Formalna

9.3.1

Dostępu

0/1

Formalna

9.3.1

Dostępu

0/1

Merytoryczna

Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

6.

7.

8.

Projektodawca składa nie więcej niż 1 wniosek
o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy
wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs.
danego konkursu.
Projektodawca świadczy usługi na rzecz
ekonomii społecznej po zakończeniu realizacji
projektu przez okres co najmniej równy
połowie
okresu
realizacji
projektu.
Jednocześnie,
wsparcie
udzielane
po
zakończeniu realizacji projektu powinno
obejmować co najmniej dwie formy wskazane
w typach operacji.

Wskazany okres działania zapewnia trwałość rozwiązań
w przedmiotowym obszarze poprzez zapewnienie
długofalowego
funkcjonowania
podmiotów
świadczących wsparcie na rzecz ekonomii społecznej.

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
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9.

Projektodawca
jest
zobowiązany
do
posiadania akredytacji w momencie złożenia Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku zgodnie z system akredytacji i wniosku o dofinansowanie projektu.
standardów działania instytucji wsparcia
ekonomii społecznej (AKSES) oraz do jej
utrzymania w okresie realizacji projektu.
Jednocześnie
Wnioskodawca
jest
zobowiązany do realizacji projektu zgodnie z
standardami akredytacyjnymi określonymi dla
Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Projekt zakłada funkcjonowanie ośrodka
wsparcia ekonomii społecznej (OWES), który
obejmie zakresem swoich działań teren
jednego z obszarów województwa śląskiego.

9.3.1

Dostępu

0/1

Merytoryczna

9.3.1

Dostępu

0/1

Merytoryczna

9.3.1

Dostępu

0/1

Merytoryczna

9.3.1

Dostępu

0/1

Merytoryczna

W każdym obszarze zostanie wyłoniony jeden podmiot
(OWES) świadczący usługi wsparcia na rzecz ES.

Za właściwy podział na obszary przyjmuje się podział
wskazany w Regulaminie konkursu.

10.
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie
listy wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs.

11.

12.

Projektodawca zapewnia, że będzie wspierał
zatrudnienie osób wychodzących z WTZ, CIS, Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
ZAZ, placówek opiekuńczo wychowawczych, wniosku o dofinansowanie projektu.
zakładów poprawczych i innych tego typu
placówek będących uczestnikami projektów w
ramach Działań 9.1. oraz 9.2.
Projektodawca zapewni w ramach projektu
realizację działań na Obszarze Strategicznej Projektodawca z subregionu centralnego jest
Interwencji.
zobowiązany do zadeklarowania gotowości do objęcia
wsparciem OSI.
Podczas realizacji projektu Wnioskodawca wyodrębni
zadania, wskaźniki oraz budżet przeznaczony na
realizację wsparcia na terenie Obszaru Strategicznej
Interwencji, tj. na obszarze Bytomia i Radzionkowa
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
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13.

14.

15.

16.

Projektodawca prowadzący OWES w trakcie Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
realizacji będzie współpracował z ROPS i wniosku o dofinansowanie projektu.
właściwymi mu terytorialnie jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej oraz
powiatowymi urzędami pracy.

9.3.1

Dostępu

0/1

Merytoryczna

9.3
9.3.2

Dostępu

0/1

Formalna

Projekt jest realizowany w oparciu o zapisy Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.
Wojewódzkiego programu rozwoju ekonomii
społecznej.

9.3
9.3.2

Dostępu

0/1

Merytoryczna

W ramach realizowanego projektu zostanie
zastosowane co najmniej jedno społecznie Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści
odpowiedzialne zamówienie publiczne.
wniosku o dofinansowanie projektu.

9.3
9.3.2

Dostępu

0/1

Merytoryczna

Okres realizacji projektu nie jest krótszy niż 24 Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku.
miesiące, a planowany termin zakończenia
realizacji projektu nie wykracza poza 31
grudnia 2017 roku.

Kryteria szczegółowe dla osi priorytetowej XI
L.p.

Treść kryterium

Definicja

Działanie/
Poddziałanie

Rodzaj
kryterium

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

1.

Maksymalny okres realizacji projektu wynosi 24 miesiące

Weryfikowane będzie czy realizacja projektu mieści się we
wskazanych ramach czasowych.

11.1.4

dostępu

0/1

Ocena
formalna

Jako szkoły lub placówki systemu oświaty, które osiągają
Realizacja typu projektu 1 lub 2 skierowana jest do szkół najsłabsze wyniki edukacyjne w skali regionu należy rozumieć
lub placówek, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne te placówki, których średnia z egzaminów zewnętrznych jest
w skali regionu.
na poziomie niższym niż średnia województwa z danego
egzaminu (części egzaminu w przypadku egzaminu

11.1.4

dostępu

0/1

Ocena
formalna

2.
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gimnazjalnego, bądź przedmiotu obowiązkowego w
przypadku
egzaminu
maturalnego).
Jako
średnia
województwa należy rozumieć średnią z ostatniego egzaminu
zewnętrznego, którego wyniki zostały opublikowane na
stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do dnia
opublikowania ogłoszenia o naborze.
Kryterium
weryfikowane na podstawie zapisów wniosku

3.

W znacznym stopniu oznacza, iż powyżej 50% szkół lub
palcówek systemu oświaty, do których kierowany jest dany
Projekt w zakresie typu 2 skierowany jest w całości lub w projekt położonych jest na ternach wiejskich. Położenie na
znacznym stopniu do szkół lub placówek położonych na terenie wiejskim badane będzie na podstawie bazy TERYTR
terenach wiejskich.
dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie.

11.1.4

Dodatkowe

punkty

Ocena
merytoryczna

4.

Projekt w zakresie tworzenia warunków dla nauczania
opartego na metodzie eksperymentu zakłada utworzenie
międzyszkolnej pracowni przez szkoły lub placówki lub
nawiązanie współpracy/partnerstwa ze szkołami lub
placówkami, z których przynajmniej jedna posiada
wyposażenie niezbędne do realizacji tego typu nauczania.

Projektodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we
wniosku informacji na temat utworzenia międzyszkolnej
pracowni zapewniającej warunki do nauczania opartego na
metodzie
eksperymentu
lub
nawiązania
współpracy/partnerstwa
ze szkołami lub placówkami
systemu oświaty, z których co najmniej jedna posiadaj
wyposażenie niezbędne do realizacji tego typu nauczania i w
ramach projektu będzie je udostępniała pozostałym
szkołom/placówkom. Kryterium weryfikowane na podstawie
zapisów wniosku o dofinansowanie.

11.1.4

Dodatkowe

punkty

Ocena
merytoryczna

5.

Realizacja form wsparcia uczniów ze specjalnymi
potrzebami edukacyjnymi przewidziana w ramach
projektu jest realizowana z wykorzystaniem narzędzi,
metod lub form pracy wypracowanych w ramach
pozytywnie zwalidowanych produktów projektów
innowacyjnych, zrealizowanych w latach 2007-2013 w
ramach PO KL.

Projektodawca zobowiązany jest do zamieszczenia we
wniosku informacji na temat narzędzi, metod lub form pracy
wypracowanych w ramach projektów zrealizowanych w
latach 2007-2013 PO KL wraz z ich szczegółowym opisem
oraz sposobem ich wykorzystania
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o
dofinansowanie.

11.1.4

dodatkowe

punkty

ocena
merytoryczna
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2. Kryteria wyboru projektów dla działań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach
Kryteria ogólne
Lp
.

Kryterium

Definicja

Rodzaj
kryterium

Ocena
Sposób warunkowa[1
Etap Oceny
]
weryfikacj
Kryterium
i
(negocjacje)

Zastosowanie Kryterium
Projekty
Projekty
Projekty
Konkursow Pozakonkursow pozakonkursow
e
e PUP
e

Kryteria formalne

1.

Wnioskodawca (i partnerzy
– jeśli dotyczy) są
podmiotami kwalifikującymi
Kwalifikowalność
się do wsparcia w ramach
działania, zgodnie z RPO
wnioskodawcy/partneró
WSL 2014-2020 oraz
w
Szczegółowym opisem osi
priorytetowych RPO WSL
2014-2020. Kryterium
weryfikowane na podstawie
treści wniosku.

Formalne
Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna







2.

Wnioskodawca oraz
Niepodleganie
partnerzy (jeśli dotyczy) nie
wykluczeniu z możliwości
podlegają wykluczeniu z
otrzymania
możliwości otrzymania
dofinansowania ze
dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej na

Formalne
Ogólne

0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna







Nie dotyczy projektów pozakonkursowych, w których zgodnie z Wytycznymi w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 na każdym etapie oceny projektów dopuszczalne są
jego modyfikacje.
[1]
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środków Unii
Europejskiej

podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. 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. 2012 r. 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. 2012 r. poz. 768 ze
zm.). Kryterium
weryfikowane na podstawie
Oświadczenia
Wnioskodawcy.
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3.

Wnioskodawca wskazał we
wniosku o dofinansowanie
roczne obroty rozumiane
jako przychody lub wydatki
( w odniesieniu do jst) za
poprzedni rok (w przypadku
projektów partnerskich,
również przychód partnera),
który jest równy lub wyższy
od rocznych wydatków w
projekcie (dla projektów
partnerskich, w których
partner ponosi wydatki,
obroty sumują się). W
przypadku projektów
trwających powyżej 1 roku
obrót powinien być równy
bądź wyższy wydatkom w
roku, w którym koszty są
najwyższe.

4.

Wydatki w projekcie o
wartości nieprzekraczającej
wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 50
000 EUR wkładu
publicznego są rozliczane
uproszczonymi metodami, o
których mowa
w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków
w zakresie Europejskiego
Funduszu Rozwoju
Regionalnego,

Potencjał finansowy

Uproszczone metody
rozliczania wydatków

Formalne
0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna





0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna





Ogólne

Formalne
Ogólne
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Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 20142020.

5.

Zgodność z okresem
kwalifikowania
wydatków w RPO WSL

Realizacja projektu mieści
się w ramach czasowych
RPO WSL, określonych
datami od 1 stycznia 2014 r.
do 31 grudnia 2023 r.

Formalne
0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna







0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna







Ogólne

Wnioskodawca złożył
oświadczenie, że:

Zgodność z przepisami

- projekt nie został
zakończony w rozumieniu
art. 65 ust. 6,

- nie rozpoczął realizacji
projektu przed dniem
ust. 3 lit. e) i f)
złożenia wniosku o
dofinansowanie albo że
Rozporządzenia
realizując projekt przed
dniem złożenia wniosku,
Parlamentu
przestrzegał obowiązujących
Europejskiego i Rady
przepisów prawa
(UE) nr 1303/2013 z dnia dotyczących danej operacji
(art. 125 ust. 3 lit. e),
17 grudnia 2013 r.
- projekt nie obejmuje
przedsięwzięć będących
częścią operacji, które
zostały objęte lub powinny
zostać objęte procedurą
odzyskiwania zgodnie z art.
art. 65 ust. 6 i art. 125

6.

Formalne
Ogólne
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71 (trwałość operacji) w
następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej
poza obszar objęty
programem.

7.

Wartość projektu jest
zgodna z minimalną i
maksymalną wartością
projektu obowiązującą dla
danego
Prawidłowość określenia działania/poddziałania/typu
projektu, określonymi
wartości projektu
w Szczegółowym opisie osi
priorytetowych RPO WSL na
lata 2014-2020 oraz w
regulaminie
konkursu/naboru.

8.

Projekt nie został
usunięty z wykazu
projektów
zidentyfikowanych,
stanowiącego załącznik
do Szczegółowego opisu
osi priorytetowych

Kryterium weryfikowane na
podstawie listy zgłoszonych
wniosków do załącznika do
SZOOP.

Formalne
0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna

0/1

Nie dotyczy

Ocena
Formalna

Ogólne

Formalne
Ogólne









Kryteria merytoryczne

1.

Oceniane będzie czy
Zgodność z regulaminem projektodawca zastosował
się do zaleceń IZ
konkursu/naboru
sformułowanych w
regulaminie

Merytoryczne
0/1
Ogólne

Nie

Ocena
Merytoryczn
a
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konkursu/naboru
a wynikających z wytycznych
horyzontalnych

2.

Projekt wpisuje się we
właściwe
działanie/poddziałanie/ typ
projektu, zgodnie ze
Szczegółowym opisem osi
Wpisywanie się projektu priorytetowych RPO WSL
2014-2020 oraz
we właściwe
regulaminem
działanie/poddziałanie/ konkursu/naboru. Kryterium
będzie weryfikowane na
Merytoryczne
typ projektu RPO WSL
podstawie zgodności
Ogólne
2014-2020 – zgodnie ze wybranej grupy docelowej z
Szczegółowym opisem
jej charakterystyką oraz
osi priorytetowych i
spójności wskazanego typu
regulaminem
operacji z opisem zadań, a
konkursu/naboru.
także zgodność projektu z
celami szczegółowymi RPO
WSL oraz z diagnozą
zawartą w programie bądź
w regulaminie
konkursu/naboru.

Prawidłowość wyboru
3.

partnerów w projekcie

Partnerzy zostali wybrani
zgodnie z przepisami art.33
ustawy z dnia 11 lipca 2014
r. o zasadach realizacji
programów w zakresie
polityki spójności
finansowanych w

Merytoryczne
Ogólne

0/1

0/1

Nie

Ocena
Merytoryczn
a



Nie

Ocena
Merytoryczn
a
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perspektywie finansowej
2014-2020. Kryterium
będzie weryfikowane
na podstawie Oświadczenia
Wnioskodawcy oraz treści
wniosku.
Kryterium weryfikowane
będzie na podstawie
zapisów we wniosku
dotyczących roli partnera, a
także spójności powyższego
opisu z zadaniami oraz
wydatkami wskazanymi
w projekcie.

4.

Zasadność nawiązania
partnerstwa w projekcie

5.

Projekt jest skierowany do
grup docelowych z obszaru
województwa śląskiego (w
przypadku osób fizycznych
pracują, uczą lub
zamieszkują one na
Skierowanie projektu do
obszarze województwa
grupy docelowej z terenu
śląskiego w rozumieniu
województwa śląskiego
przepisów Kodeksu
Cywilnego, a w przypadku
innych podmiotów
posiadają one jednostkę
organizacyjną na obszarze
województwa śląskiego).

0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a



0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a



Merytoryczne
Ogólne

Merytoryczne
Ogólne
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6.

Lokalizacja biura
projektu

Projektodawca w okresie
realizacji projektu prowadzi
biuro projektu (lub posiada
siedzibę, filię, delegaturę,
oddział czy inną prawnie
dozwoloną formę
organizacyjną działalności
podmiotu) na terenie
realizacji projektu,
wskazanym we wniosku o
dofinansowanie,
mieszczącym się na obszarze
województwa śląskiego.
Lokalizacja biura projektu
Merytoryczne
powinna uwzględniać równy
Ogólne
dostęp potencjalnych
uczestników/uczestniczek
projektu do osobistego
kontaktu z Beneficjentem, w
godzinach adekwatnych do
specyfiki grupy docelowej.
W biurze przechowywana
jest pełna oryginalna
dokumentacja wdrażanego
projektu (z wyłączeniem
dokumentów, których
miejsce przechowywania
uregulowano odpowiednimi
przepisami).

0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a



7.

Realizacja wskaźników
kluczowych i
specyficznych dla
Programu

Projekt realizuje wskaźniki
kluczowe i specyficzne dla
Programu, adekwatne do
przewidzianej grupy

0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a



Merytoryczne
Ogólne
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docelowej i typów wsparcia,
określone w regulaminie
konkursu/naboru jako
obowiązkowe dla danego
typu projektu.

8.

Wkład własny

Weryfikowane będzie czy
we wniosku określono
wkład własny na poziomie
wskazanym w SZOOP
i regulaminie
konkursu/naboru.
Weryfikacja na podstawie
zapisów budżetu.

Merytoryczne
Ogólne

0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a





Nie

Ocena
merytoryczn
a





Tak

Ocena
merytoryczn
a





Weryfikowane będzie:

9.

Adekwatność celu
projektu do
zdiagnozowanych
problemów

a)

Prawidłowość
sformułowania celu;
b) Stopień adekwatności Merytoryczne Punktowa:
Ogólne
0-3
celu do
zdiagnozowanych
problemów we
wniosku o
dofinansowanie.
Weryfikowane będzie:

Adekwatność i założona
do osiągnięcia
10. wartość wskaźników oraz
opis monitorowania

a) Adekwatność
wartości docelowej
Merytoryczne Punktowa:
wskaźników
Ogólne
0-10
produktu
kluczowych i
specyficznych dla
programu do
zaplanowanych
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działań i wydatków
w projekcie;
b) Adekwatność
wartości
wskaźników
rezultatu
kluczowych i
specyficznych dla
programu do
zaplanowanych
działań i wydatków
w projekcie;
c) Adekwatność
wskaźników
specyficznych dla
projektu do
zaplanowanych
działań i wydatków w
projekcie;[2]
d) Opis sposobu
pomiaru i
monitorowania
wskaźników.
Weryfikowane będzie:
a)
11. Opis grupy docelowej

[2]

Opis sytuacji
problemowej grup
docelowych objętych
wsparciem;
b) Charakterystyka
grupy docelowej;
c) Sposób pozyskania
uczestników do
projektu.

Merytoryczne Punktowa:
Ogólne
0-5

Nie

Ocena
merytoryczn
a





Jeżeli w Regulaminie konkursu przewidziano wskaźniki specyficzne dla projektu
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Weryfikowane będzie:
a)

Opis zadań w
kontekście osiągnięcia
12.
celu i wskaźników
projektu

Zadania logicznie
korespondują z
określoną sytuacją
problemową wobec
wybranej grupy
docelowej;
b) Wpływ zadań na
osiągnięcie
wskaźników
i założonych celów;
Punktowa:
c) Opis zakresu
Merytoryczne
0-8
merytorycznego
Ogólne
zadań
uwzględniający:
rodzaj i charakter
wsparcia, liczbę osób
jakie otrzymają
wsparcie;
d) Terminy rozpoczęcia i
zakończenia zadań;
e) Wskazanie podmiotu
realizującego
działania w ramach
zadania, w tym
zaangażowanej
kadry.

Nie

Ocena
merytoryczn
a



Nie

Ocena
merytoryczn
a







Weryfikowane będzie:
Zdolność do efektywnej
13. realizacji projektu

a) Doświadczenie
projektodawcy/par Merytoryczne Punktowa:
Ogólne
0-14
tnera, w obszarze,
w którym udzielane
będzie wsparcie
przewidziane w
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ramach projektu;
b) Doświadczenie
projektodawcy/par
tnera, na rzecz
grupy docelowej,
do której
kierowane będzie
wsparcie
przewidziane w
ramach projektu
c) Doświadczenie
projektodawcy/par
tnera w zakresie
podejmowanych
inicjatyw na
określonym
terytorium, którego
dotyczyć będzie
realizacja projektu;
d) Potencjał
kadrowy/merytory
czny
projektodawcy/par
tnera;
e) Potencjał
techniczny
projektodawcy/par
tnera
f) Sposób zarządzania
projektem;
Weryfikowane będzie:
14. Budżet projektu

a) Niezbędność
wydatków do
realizacji
zaplanowanych

Merytoryczne
Ogólne

Punktowa:
0-10

Tak

Ocena
merytoryczn
a
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działań
b) Racjonalność i
efektywność
wydatków
c) Prawidłowość
sporządzenia
budżetu oraz
tabeli- źródła
finansowania
wydatków, w tym
kwalifikowalność
wydatków zgodnie
z obowiązującymi
wytycznymi
Kryteria horyzontalne

Zgodność z zasadami
15.

horyzontalnymi

Weryfikowana będzie
zgodność z zasadą równości
szans kobiet i mężczyzn na
podstawie standardu
minimum oraz zgodność z
pozostałymi zasadami
horyzontalnymi. W ramach
kryterium wnioskodawca
powinien spełnić standard
minimum oraz wykazać
pozytywny lub neutralny
wpływ projektu na
pozostałe zasady
horyzontalne UE, m.in.

Horyzontalne
Ogólne

0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a







-zasady równości szans
i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
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niepełnosprawnościami
- zrównoważony rozwój;
- zasady partnerstwa.

Zgodność projektu z
prawodawstwem
16. krajowym

Weryfikowane będzie czy
we wniosku nie ma zapisów
z których wynika
niezgodność z
Horyzontalne
obowiązującym prawem np.
Ogólne
kodeksem pracy, ustawą
prawo zamówień
publicznych.

0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a







0/1

Nie

Ocena
merytoryczn
a







Oceniana będzie:

Zgodność z zasadami
17. pomocy publicznej (lub
pomocy de minimis)

- prawidłowość odpowiedzi
na pytanie, czy projekt
podlega zasadom pomocy
publicznej w kontekście
form wsparcia, wydatków i
grup docelowych;
- możliwość udzielenia
pomocy de minimis /
pomocy publicznej mając na
względzie reguły ogólne jej
przyznawania oraz warunki
jej dopuszczalności w
danym typie projektu.

Horyzontalne
Ogólne

Kryteria dostępu
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Zgodnie z tabelą dla poszczególnych Osi Priorytetowych
Kryteria dodatkowe
Zgodnie z tabelą dla poszczególnych Osi Priorytetowych
Kryteria preselekcyjne
Nie przewidziano na obecnym etapie
Kryteria strategiczne
Nie przewidziano na obecnym etapie
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Kryteria szczegółowe
Kryteria dla Poddziałania 7.1.3
l.p.

Kryteria dostępu

Uzasadnienie

1.

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie
ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy

Ograniczony do 24 miesięcy czas realizacji projektu pozwoli wnioskodawcom
precyzyjnie zaplanować zadania w ramach projektu, a co za tym idzie również
planować wydatki, co wpłynie pozytywnie na sposób jego realizacji i
rozliczania. Wskazany okres pozwoli również na podjęcie odpowiednich
działań zaradczych w przypadku trudności w realizacji projektu.

3..

Grupę docelową projektu stanowią:
1) osoby po 29 roku życia, które są bezrobotne (lub nieaktywne zawodowo, należące
co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na
rynku pracy grup:
 osoby powyżej 50 roku życia;
 kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
 osoby niepełnosprawne
 osoby długotrwale bezrobotne;
 osoby o niskich kwalifikacjach,
2) Pracodawcy i przedsiębiorcy.

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Zgodnie z Umową Partnerstwa, wsparcie dla trzeciej grupy osób ‐ tzw.
oddalonych od rynku pracy, tj. osób które są zagrożone wykluczeniem
społecznym oraz wymagają w pierwszej kolejności wsparcia w zakresie
integracji społecznej, będzie realizowane w Celu Tematycznym 9.
Wyjaśnienie zakresu poszczególnych grup docelowych przedstawione zostało
w załączniku do Wytycznych horyzontalnych w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020
oraz Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 20142020
Osoby do 29 roku życia wspierane będą w ramach Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

4..

Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie projektu w ramach
danej rundy konkursowej.

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Ograniczenie liczby wniosków złożonych przez jednego wnioskodawcę w
ramach konkursu wynika z faktu, iż projektodawcy składają dużą liczbę
wniosków o dofinansowanie projektów. W przypadku rekomendowania
wszystkich do dofinansowania występują problemy z zapewnieniem
odpowiedniego zaplecza organizacyjno – finansowego niezbędnego do
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właściwej realizacji projektu. Ograniczenie to przyczyni się do stworzenia
warunków umożliwiających korzystanie z dofinansowania realizacji projektów
większej liczbie projektodawców. Kryterium odnosi się do sytuacji, gdy
określony podmiot występuje w charakterze beneficjenta (wnioskodawcy)
składającego jeden lub dwa wnioski w ramach ogłoszonego konkursu. W
przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby złożonych wniosków przez
jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie
złożone przez niego wnioski w związku z niespełnieniem kryterium dostępu.
W sytuacji wycofania jednego lub dwóch wniosków o dofinansowanie
projektodawca może złożyć powtórnie wniosek (lub dwa wnioski). Nie
wyklucza to sytuacji, w której dany podmiot może występować w charakterze
partnera w ramach innych złożonych wniosków do tego samego konkursu.

5..

6..

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN
(nie dotyczy instrumentu terytorialnego RKLS, OSI)

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:
Projekt zakłada:
- dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na poziomie
co najmniej 17%
- dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 35%
- dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 36%
- dla uczestników/czek nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup
docelowych – na poziomie co najmniej 43%

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie listy
wniosków o dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs.
Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli na podjęcie efektywniejszych
i kompleksowych działań na poziomie realizacji projektu, co pozwoli na
wypracowanie wysokiej jakości wskaźników produktu i rezultatu.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Zgodnie z Umową Partnerstwa przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji
zawodowej muszą obowiązkowo uwzględniać efektywność zatrudnieniową.
W świetle danych statystycznych dotyczących bezrobocia rejestrowanego
widać, iż bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowiły wg stanu na koniec
czerwca 2014 r. 6,3% ogółu zarejestrowanych i od kilku lat utrzymuje się
tendencja wzrostowa (wskaźnik ten wynosił wg stanu na 30.06.2011 r.: 6,0%,
31.12.2013 r.) Dane statystyczne potwierdzają jak ważne jest zatrudnienie
wskazanych grup osób.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
województwa śląskiego na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 189 013 osób, w
tym 54,1% to grupa osób długotrwale bezrobotnych (102 311 osób). Według
stanu na 30.06.2011 r. wskaźnik ten wynosił 43,7,0% a na 31.12.2013 r.
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50,2%.
Według danych GUS, w IV kwartale 2014 r. w powiatowych urzędach pracy
województwa śląskiego zarejestrowane były 49 273 osoby z wykształceniem
gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym, 49 169 osób z
wykształceniem zasadniczym zawodowym, 16 170 osób z wykształceniem
średnim ogólnokształcącym, 38 997 osób z wykształceniem policealnym, z
wyższym natomiast 22 066. W stosunku do wszystkich osób zarejestrowanych
w powyższym okresie, tj. 175 675, największy odsetek stanowią osoby z
wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym:
28,05% ogółu zarejestrowanych, na drugim miejscu są osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym: 27,99%
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji
projektu i po jego zakończeniu, zgodnie z zasadami i w oparciu o Wytyczne
w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.

7..

W przypadku realizacji w ramach projektu szkoleń/kursów z zakresu nabywania
nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji – wskazane formy wsparcia
kończą się egzaminem:
a) zewnętrznym, lub
b) przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiadają oni
uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym zrealizowanymi szkoleniami, a
uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze
wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jej
bezstronność i wiarygodność).

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, wsparcie udzielane w ramach RPO WSL 2014-2020 obejmuje
działania ukierunkowane na przeprowadzenie formalnej oceny i certyfikacji
umiejętności i kompetencji osiągniętych przez uczestników wsparcia. W celu
zapewnienia wysokiej jakości działań realizowanych przy udziale interwencji
EFS system walidacji i certyfikacji stanowi obligatoryjny element działań
projektowych.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu..

Szkolenie/kurs
kończy
się
wydaniem
uczestnikowi/uczestniczce
certyfikatu/świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w
zawodzie.
Kryterium odnosi się do 2 typu operacji.
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Lp.
1.

Kryteria dodatkowe
Grupę docelową w projekcie stanowią wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach

Uzasadnienie
Definicja osoby o niskich kwalifikacjach została zawarta Załączniku do
Wytycznych horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na
lata 2014-2020.
Według danych GUS, w IV kwartale 2014 r. w powiatowych urzędach pracy
województwa śląskiego zarejestrowane były 49 273 osoby z wykształceniem
gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym, 49 169 osób z
wykształceniem zasadniczym zawodowym, 16 170 osób z wykształceniem
średnim ogólnokształcącym, 38 997 osób z wykształceniem policealnym, z
wyższym natomiast 22 066. W stosunku do wszystkich osób zarejestrowanych
w powyższym okresie, tj. 175 675, największy odsetek stanowią osoby z
wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym:
28,05% ogółu zarejestrowanych, na drugim miejscu są osoby z wykształceniem
zasadniczym zawodowym: 27,99%

2.

Szkolenia/kursy przewidziane w ramach projektu przyczyniają się do realizacji
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i
tematyka szkoleń związana jest Programem Rozwoju Technologii Województwa
Śląskiego na lata 2010 – 2020.
Punkty za spełnienie tego kryterium otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy:
- zadeklarowali w części wniosku o dofinansowanie projektu opisującej sposób jego
realizacji, iż projekt jest zgodny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2013-2020,
- zadeklarowali w części wniosku o dofinansowanie projektu opisującej sposób jego
realizacji, iż działania projektowe są zgodne z Programem Rozwoju Technologii
Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020, poprzez wskazanie i opisanie, w
jaki sposób proponowane formy wsparcia przyczyniają się do rozwoju danego
obszaru technologicznego (wskazując w treści wniosku konkretny obszar/obszary
ujęty/e w wykazie Tabeli 15);
Warunkiem koniecznym dla spełnienia kryterium dodatkowego jest także:
- w przypadku realizacji jednego lub dwóch szkoleń/kursów (tematów): wszystkie z

Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Szkolenia/kursy jako jedna z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu są
instrumentem, który przeciwdziała degradacji posiadanych już umiejętności, a
także pozwala rozwijać nowe kwalifikacje szczególnie w odniesieniu do
wymagań stawianych przez pracodawców. Perspektywiczne spojrzenie na
regionalny
rynek
pracy
rzutuje
na
konieczność
promowania
kwalifikacji/zawodów, które znacząco wpłyną na zdolność do efektywnego
i skutecznego wykorzystania potencjału rynkowego i naukowego w celu
tworzenia wartości dodanych, poprawienia pozycji rynkowej lub standardu
życia mieszkańców. Skuteczność działań w omawianym zakresie zdecyduje o
poziomie konkurencyjności.
Udział w globalizacji i osiągnięcie postępu technologicznego wymagają od
śląskiej gospodarki innych umiejętności - w tym bardziej efektywnego
wykorzystania wiedzy, doświadczenia technologicznego, wzornictwa
przemysłowego i projektowania użytkowego, źródeł finansowania,
umiejętności menedżerskich i marketingowych, wykwalifikowanego personelu
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nich będą wpisywały się w wybrany obszar rozwoju technologicznego regionu
wskazany w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata
2010–2020…”;
- w przypadku realizacji więcej niż dwóch szkoleń/ kursów (tematów): co najmniej
2/3 z nich będą wpisywały się w wybrany obszar/wybrane obszary
technologiczny/technologiczne regionu wskazany Programie Rozwoju
Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020”.*
* proporcje należy obliczyć stosując osobogodziny.
Wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób zaproponowane szkolenia/ kursy
wpisują się w wybrany obszar/y technologiczny.
Kryterium odnosi się do 2 typu operacji.

3.

Projekt uwzględnia na każdym etapie realizacji równouprawnienie kobiet i mężczyzn
oraz rozwiązania zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć.
Punkty za spełnienie tego kryterium otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy
przedstawią w części wniosku o dofinansowanie projektu opisującej sposób jego
realizacji pozytywne działania i rozwiązania zapobiegające dyskryminacji ze względu
na płeć, jakie będą zastosowane w ramach planowanych działań na każdym etapie
realizacji projektu.

oraz odpowiedniego parku maszynowego - niż te, które zapewniły pozycję
konkurencyjną w ostatnich 20 latach. Perspektywiczne spojrzenie na
regionalny
rynek
pracy
rzutuje
na
konieczność
promowania
kwalifikacji/zawodów, które znacząco wpłyną na zdolność do efektywnego i
skutecznego wykorzystania potencjału rynkowego i naukowego w celu
tworzenia wartości dodanych, poprawienia pozycji rynkowej lub standardu
życia mieszkańców. Skuteczność działań w omawianym zakresie zdecyduje o
poziomie konkurencyjności województwa śląskiego wobec innych regionów
zarówno w skali kraju, jak i ogólnoeuropejskiej.
Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020
przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 729/35/IV/2011 z dnia
29 marca 2011 r. zawiera kluczowe dla regionu obszary technologiczne, grupy
technologii i technologie.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Umowa Partnerstwa wskazuje, że zasada równości szans płci jest jedną z
naczelnych polityk horyzontalnych UE, której przestrzeganie gwarantuje
kobietom i mężczyznom przypisanie równych praw i obowiązków, a także
równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których
mogliby korzystać. W sposób szczególny przez „promowanie równości” należy
rozumieć działania przyczyniające się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i
mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na
rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie
kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego.
Szczegółowe wymogi jak również przykładowe rozwiązania w tym zakresie
zostaną określone w Regulaminie Konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytoryczne na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
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Kryteria dla Działania 7.2
Lp.

Kryteria dostępu

Uzasadnienie

1.

Grupę docelową projektu stanowią:
1) Osoby powyżej 29 roku życia bezrobotne, dla których został ustalony I
(tzw. bezrobotni aktywni) lub II profil pomocy (tzw. wymagający
wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.DZ.U z 2015r.
poz.149 z późn. zm.) należące co najmniej do jednej z poniższych grup:
 osoby powyżej 50 roku życia;
 kobiety;
 osoby niepełnosprawne
 osoby długotrwale bezrobotne;
 osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoby powyżej 50 roku życia stanowią grupę społeczną doświadczającą
szczególnych trudności związanych z utrzymaniem zatrudnienia. Osoby te
charakteryzuje niska motywacja do podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych.
W przypadku zagrożenia utratą pracy osoby powyżej 50 roku życia doświadczają
największych trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia. Objęcie wsparciem tej
grupy uczestników oraz zaoferowanie zindywidualizowanego wsparcia pozwoli
racjonalnie zaplanować ścieżkę zatrudnienia i kariery zawodowej starszych
pracowników. W województwie śląskim wg stanu na 30.06.2014 r. osoby 50+
stanowiły 27,0% ogółu bezrobotnych, tj. 50 954 osób.

2) Pracodawcy i przedsiębiorcy.

Na koniec grudnia 2014 r. (wg danych GUS) zarejestrowanych jako osoby
bezrobotne było 94 101 kobiet, co stanowiło 53,57% ogółu (175 675). Na koniec
czerwca 2014 r. wskaźnik ten wynosił 52,88% (z 189 013 osób zarejestrowanych
ogółem)
Liczba osób niepełnosprawnych z roku na rok jest coraz większa, a wsparcie
kierowane do osób niepełnosprawnych jest traktowane w sposób marginalny. W
świetle danych statystycznych dotyczących bezrobocia rejestrowanego widać, iż
bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowiły wg stanu na koniec czerwca 2014 r.
6,3% ogółu zarejestrowanych i od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa
(wskaźnik ten wynosił wg stanu na 30.06.2011 r.: 6,0%, 31.12.2013 r.)
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
województwa śląskiego na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 189 013 osób, w tym
54,1% to grupa osób długotrwale bezrobotnych (102 311 osób). Według stanu na
30.06.2011 r. wskaźnik ten wynosił 43,7,0%, a na 31.12.2013 r. 50,2%. Wg danych
GUS, na koniec grudnia 2014 r. liczba osób zarejestrowanych, pozostających bez
pracy 12-24 m-ce wynosiła 31 137 osób, co stanowiło 17,72% ogółu. Pozostających
bez pracy powyżej 24 m-cy było 37 597 osób, tj. 21,40%, a powyżej roku 68 734
osoby (39,13%).
Według danych GUS, w IV kwartale 2014 r. w powiatowych urzędach pracy
województwa śląskiego zarejestrowane były 49 273 osoby z wykształceniem
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gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym,
49 169 osób z
wykształceniem zasadniczym zawodowym, 16 170 osób z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym, 38 997 osób z wykształceniem policealnym, z wyższym
natomiast 22 066. W stosunku do wszystkich osób zarejestrowanych w powyższym
okresie, tj. 175 675, największy odsetek stanowią osoby z wykształceniem
gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym: 28,05% ogółu
zarejestrowanych, na drugim miejscu są osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym: 27,99%

2.

Projekt skierowany jest do osób niepełnosprawnych – w proporcji co najmniej
takiej samej, jak proporcja osób niepełnosprawnych powyżej 29 roku życia
kwalifikujących się do objęcia wsparciem w stosunku do ogólnej liczby osób
powyżej 29 roku życia (na dzień 31.12.2014 r.), zarejestrowanych w danym
Powiatowym Urzędzie Pracy.

Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
Liczba osób niepełnosprawnych z roku na rok jest coraz większa, a wsparcie
kierowane do osób niepełnosprawnych jest traktowane w sposób marginalny. W
świetle danych statystycznych dotyczących bezrobocia rejestrowanego widać, iż
bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowiły wg stanu na koniec czerwca 2014 r.
6,3% ogółu zarejestrowanych i od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa
(wskaźnik ten wynosił wg stanu na 30.06.2011 r.: 6,0%, 31.12.2013 r.)
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.

3.

4.

Projekt skierowany jest do osób długotrwale bezrobotnych – w proporcji co
najmniej takiej samej, jak proporcja osób długotrwale bezrobotnych powyżej
29 roku życia kwalifikujących się do objęcia wsparciem w stosunku do ogólnej
liczby osób powyżej 29 roku życia (na dzień 31.12.2014 r.), zarejestrowanych w
danym Powiatowym Urzędzie Pracy.

Co najmniej 50% uczestników projektu będą stanowiły osoby o niskich
kwalifikacjach, tj. posiadające wykształcenie na poziomie ISCED 3 włącznie.

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
województwa śląskiego na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 189 013 osób, w tym
54,1% to grupa osób długotrwale bezrobotnych (102 311 osób). Według stanu na
30.06.2011 r. wskaźnik ten wynosił 43,7,0%, a na 31.12.2013 r. 50,2%. Wg danych
GUS, na koniec grudnia 2014 r. liczba osób zarejestrowanych, pozostających bez
pracy 12-24 m-ce wynosiła 31 137 osób, co stanowiło 17,72% ogółu. Pozostających
bez pracy powyżej 24 m-cy było 37 597 osób, tj. 21,40%, a powyżej roku 68 734
osoby (39,13%).
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
Definicja osoby o niskich kwalifikacjach została zawarta Załączniku do Wytycznych
horyzontalnych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Według danych GUS, w IV kwartale 2014 r. w powiatowych urzędach pracy
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województwa śląskiego zarejestrowane były 49 273 osoby z wykształceniem
gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym,
49 169 osób z
wykształceniem zasadniczym zawodowym, 16 170 osób z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym, 38 997 osób z wykształceniem policealnym, z wyższym
natomiast 22 066. W stosunku do wszystkich osób zarejestrowanych w powyższym
okresie, tj. 175 675, największy odsetek stanowią osoby z wykształceniem
gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym: 28,05% ogółu
zarejestrowanych, na drugim miejscu są osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym: 27,99%.

5.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:
Projekt zakłada:
- dla osób niepełnosprawnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 17%
- dla osób długotrwale bezrobotnych – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej
na poziomie co najmniej 35%
- dla osób o niskich kwalifikacjach – wskaźnik efektywności zatrudnieniowej na
poziomie co najmniej 36%
- dla uczestników/czek nie kwalifikujących się do żadnej z powyższych grup
docelowych – na poziomie co najmniej 43%

Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
Zgodnie z Umową Partnerstwa przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji zawodowej
muszą obowiązkowo uwzględniać efektywność zatrudnieniową.
W świetle danych statystycznych dotyczących bezrobocia rejestrowanego widać, iż
bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowiły wg stanu na koniec czerwca 2014 r.
6,3% ogółu zarejestrowanych i od kilku lat utrzymuje się tendencja wzrostowa
(wskaźnik ten wynosił wg stanu na 30.06.2011 r.: 6,0%, 31.12.2013 r.) Dane
statystyczne potwierdzają jak ważne jest zatrudnienie wskazanych grup osób.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy
województwa śląskiego na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 189 013 osób, w tym
54,1% to grupa osób długotrwale bezrobotnych (102 311 osób). Według stanu na
30.06.2011 r. wskaźnik ten wynosił 43,7,0% a na 31.12.2013 r. 50,2%.
Według danych GUS, w IV kwartale 2014 r. w powiatowych urzędach pracy
województwa śląskiego zarejestrowane były 49 273 osoby z wykształceniem
gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym,
49 169 osób z
wykształceniem zasadniczym zawodowym, 16 170 osób z wykształceniem średnim
ogólnokształcącym, 38 997 osób z wykształceniem policealnym, z wyższym
natomiast 22 066. W stosunku do wszystkich osób zarejestrowanych w powyższym
okresie, tj. 175 675, największy odsetek stanowią osoby z wykształceniem
gimnazjalnym, podstawowym i niepełnym podstawowym: 28,05% ogółu
zarejestrowanych, na drugim miejscu są osoby z wykształceniem zasadniczym
zawodowym: 27,99%
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji projektu
str. 87

i po jego zakończeniu, zgodnie z zasadami i w oparciu o Wytyczne w zakresie zasad
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny formalnej na podstawie treści
wniosku o dofinansowanie projektu.
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Kryteria dla Działania 7.3.3
Lp.

1.

Kryteria dostępu

Uzasadnienie

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie
projektu na etapie ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza
24 miesięcy

Ograniczony do 24 miesięcy czas realizacji projektu pozwoli wnioskodawcom precyzyjnie zaplanować
zadania w ramach projektu, a co za tym idzie również planować wydatki –
co wpłynie pozytywnie na sposób jego realizacji i rozliczania. Wskazany okres pozwoli również na
podjęcie odpowiednich działań zaradczych w przypadku trudności w realizacji projektu.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.

2.
Grupę docelową stanowią osoby po 29 roku życia, planujące
rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne,
nieaktywne zawodowo należące co najmniej do jednej
z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku
pracy grup:






osoby powyżej 50 roku życia;
kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie
związanej z urodzeniem dziecka);
osoby niepełnosprawne
osoby długotrwale bezrobotne;
osoby o niskich kwalifikacjach.

Osoby powyżej 50 roku życia stanowią grupę społeczną doświadczającą szczególnych trudności
związanych z utrzymaniem zatrudnienia. Osoby te charakteryzuje niska motywacja
do podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych. W przypadku zagrożenia utratą pracy osoby
powyżej 50 roku życia doświadczają największych trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia.
Objęcie wsparciem tej grupy uczestników oraz zaoferowanie zindywidualizowanego wsparcia
pozwoli racjonalnie zaplanować ścieżkę zatrudnienia i kariery zawodowej starszych pracowników. W
województwie śląskim wg stanu na 30.06.2014 r. osoby 50+ stanowiły 27,0% ogółu bezrobotnych, tj.
50 954 osób.
Na koniec grudnia 2014 r. (wg danych GUS) zarejestrowanych jako osoby bezrobotne było 94 101
kobiet, co stanowiło 53,57% ogółu (175 675). Na koniec czerwca 2014 r. wskaźnik ten wynosił
52,88% (z 189 013 osób zarejestrowanych ogółem)
Liczba osób niepełnosprawnych z roku na rok jest coraz większa, a wsparcie kierowane do osób
niepełnosprawnych jest traktowane w sposób marginalny. W świetle danych statystycznych
dotyczących bezrobocia rejestrowanego widać, iż bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowiły wg
stanu na koniec czerwca 2014 r. 6,3% ogółu zarejestrowanych i od kilku lat utrzymuje się tendencja
wzrostowa (wskaźnik ten wynosił wg stanu na 30.06.2011 r.: 6,0%, 31.12.2013 r.)
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego na
koniec czerwca 2014 r. wyniosła 189 013 osób, w tym 54,1% to grupa osób długotrwale
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bezrobotnych (102 311 osób). Według stanu na 30.06.2011 r. wskaźnik ten wynosił 43,7,0%,
a na 31.12.2013 r. 50,2%. Wg danych GUS, na koniec grudnia 2014 r. liczba osób zarejestrowanych,
pozostających bez pracy 12-24 m-ce wynosiła 31 137 osób, co stanowiło 17,72% ogółu.
Pozostających bez pracy powyżej 24 m-cy było 37 597 osób, tj. 21,40%,
a powyżej roku 68 734 osoby (39,13%).
Według danych GUS, w IV kwartale 2014 r. w powiatowych urzędach pracy województwa śląskiego
zarejestrowane były 49 273 osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym
i niepełnym podstawowym, 49 169 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym, 16 170 osób z
wykształceniem średnim ogólnokształcącym, 38 997 osób z wykształceniem policealnym, z wyższym
natomiast 22 066. W stosunku do wszystkich osób zarejestrowanych w powyższym okresie, tj.
175 675, największy odsetek stanowią osoby z wykształceniem gimnazjalnym, podstawowym i
niepełnym podstawowym: 28,05% ogółu zarejestrowanych, na drugim miejscu są osoby z
wykształceniem zasadniczym zawodowym: 27,99%
Osoby do 29 roku życia wspierane będą w ramach PO WER.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
3.

Projektodawca składa nie więcej niż 2 wnioski o dofinansowanie
projektu w ramach danej rundy konkursowej.

Ograniczenie liczby wniosków złożonych przez jednego wnioskodawcę w ramach konkursu wynika z
faktu, iż beneficjenci składają dużą liczbę wniosków o dofinansowanie projektów.
W przypadku rekomendowania wszystkich do dofinansowania występują problemy
z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza organizacyjno – finansowego niezbędnego do właściwej
realizacji projektu. Ograniczenie to przyczyni się do stworzenia warunków umożliwiających
korzystanie z dofinansowania realizacji projektów większej liczbie projektodawców. Kryterium
odnosi się do sytuacji, gdy określony podmiot występuje w charakterze beneficjenta (wnioskodawcy)
składającego
jeden
lub
dwa
wnioski
w
ramach
ogłoszonego
konkursu.
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby złożonych wniosków przez jednego projektodawcę
Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie złożone przez niego wnioski w związku z
niespełnieniem kryterium dostępu. W sytuacji wycofania jednego lub dwóch wniosków o
dofinansowanie projektodawca może złożyć powtórnie wniosek (lub dwa wnioski). Nie wyklucza to
sytuacji, w której dany podmiot może występować w charakterze partnera
w ramach innych złożonych wniosków do tego samego konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie listy wniosków o
dofinansowanie projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs.
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4.

5.

Minimalna wartość projektu wynosi 500 000 PLN
(nie dotyczy instrumentu terytorialnego RKLS, OSI)

Typ 2 projektu może być realizowany jedynie w połączeniu z
typem 1.
W przypadku realizacji działań dla osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą
zaplanowane wsparcie musi mieć
charakter kompleksowy, tj. każdy uczestnik otrzyma możliwość
skorzystania z pełnego katalogu pomocy tj. dotacji, doradztwa,
szkoleń dostępnych w ramach tej formy wsparcia,

Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli na podjęcie efektywniejszych i kompleksowych
działań na poziomie realizacji projektu, co pozwoli na wypracowanie wysokiej jakości wskaźników
produktu i rezultatu.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
Objęcie uczestników wsparciem o charakterze kompleksowym przyczyni się do zwiększenia szans na
podjęcie stałego zatrudnienia.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
.

Ponadto każdorazowo decyzja o elementach wsparcia
bezzwrotnego, którymi zostanie objęty uczestnik musi zostać
poprzedzona weryfikacją doradcy zawodowego co najmniej na
etapie rekrutacji do projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.
Lp.

Kryteria dodatkowe

Uzasadnienie

1.

Grupę docelową w projekcie stanowią w całości osoby
niepełnosprawne

Liczba osób niepełnosprawnych z roku na rok jest coraz większa, a wsparcie kierowane do osób
niepełnosprawnych jest traktowane w sposób marginalny. W świetle danych statystycznych
dotyczących bezrobocia rejestrowanego widać, iż bezrobotne osoby niepełnosprawne stanowiły wg
stanu na koniec czerwca 2014 r. 6,3% ogółu zarejestrowanych i od kilku lat utrzymuje się tendencja
wzrostowa (wskaźnik ten wynosił wg stanu na 30.06.2011 r.: 6,0%, 31.12.2013 r.)
Osoby powyżej 50 roku życia stanowią grupę społeczną doświadczającą szczególnych trudności
związanych z utrzymaniem zatrudnienia. Osoby te charakteryzuje niska motywacja
do podnoszenia i zmiany kwalifikacji zawodowych. W przypadku zagrożenia utratą pracy osoby
powyżej 50 roku życia doświadczają największych trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia.
Objęcie wsparciem tej grupy uczestników oraz zaoferowanie zindywidualizowanego wsparcia
pozwoli racjonalnie zaplanować ścieżkę zatrudnienia i kariery zawodowej starszych pracowników. W
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województwie śląskim wg stanu na 30.06.2014 r. osoby 50+ stanowiły 27,0% ogółu bezrobotnych, tj.
50 954 osób.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
.

2.

Grupę docelową w projekcie stanowią w całości w wieku 50+

Zgodnie z badaniem pn. "Ocena kompetencji osób 50+ w zakresie przedsiębiorczości oraz działań
służących wydłużeniu aktywności zawodowej - analiza desk research", opracowanym w kwietniu
2012 r. w ramach projektu PO KL pt. "Dojrzała przedsiębiorczość - innowacyjny model preinkubacji
przedsiębiorczej osób 50+", wskaźniki aktywności zawodowej osób starszych w Polsce są niskie w
porównaniu z innymi krajami europejskimi. Zarówno w czasach gorszych dla rozwoju gospodarczego
ani w okresie dobrej sytuacji na rynku pracy w latach 2003-2008 nie zaobserwowano znaczącego
wzrostu stopy zatrudnienia osób starszych. Odsetek pracujących osób w wieku 55-64 lata jest wciąż
znacznie niższy niż określony docelowo w Strategii Lizbońskiej poziom 50 %. Ponadto, jakkolwiek
osoby starsze pracujące na pełen etat mają relatywnie dobrą sytuację, ale trudno jest im znaleźć
zatrudnienie po zwolnieniu z pracy, a w przypadku kobiet powyżej 55. roku życia znaczna część z nich
ulega trwałej dezaktywizacji zawodowej. O tym, że prowadzenie własnego przedsiębiorstwa
mogłoby przyczynić się do wydłużenia okresu aktywności zawodowej zdają się świadczyć wyniki
danych z badania poświęconego aktywnemu starzeniu się (Eurobarometr 2011). Respondenci
spytani o to, do jakiego wieku będą mogli pracować na obecnym stanowisku pracy, wskazywali
średnio na 58,6 lat, podczas gdy osoby pracujące na własny rachunek już 60,7 lat, natomiast chęć
kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego wyraziło zaledwie 37% ogółu Polaków oraz
połowa (51%) pracujących we własnych firmach. Wobec powyższego, samozatrudnienie stanowi
efektywną formę przeciwdziałania obniżeniu stopy zatrudnienia wśród osób starszych oraz przybliża
Polskę do realizacji założeń Strategii Lizbońskiej.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
.
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3.

4.

Wsparcie w ramach projektu przyczynia się do realizacji
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata
2013-2020 i związane jest z Programem Rozwoju Technologii
Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020.
Punkty za spełnienie tego kryterium dodatkowego otrzymają
jedynie ci wnioskodawcy, którzy:
- zadeklarowali w części wniosku o dofinansowanie projektu
opisującej sposób jego realizacji, iż projekt jest zgodny
z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Śląskiego na
lata 2013-2020,
- zadeklarowali w części wniosku o dofinansowanie projektu
opisującej sposób jego realizacji, iż działania projektowe są
zgodne z Programem Rozwoju Technologii Województwa
Śląskiego na lata 2010 – 2020, poprzez wskazanie i opisanie,
w jaki sposób planowane do przyznania w ramach projektu
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej przyczynią
się do rozwoju danego obszaru technologicznego (wskazując
w treści wniosku konkretny obszar/obszary ujęty/e w wykazie
Tabeli 15);
Warunkiem
koniecznym
dla
spełnienia
kryterium
premiującego jest wpisanie się wszystkich przyznanych
dotacji/nowopowstałych w ramach projektu firm w wybrany
obszar rozwoju technologicznego regionu wskazany
w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego
na lata 2010–2020…”
Projekt uwzględnia na każdym etapie realizacji równouprawnienie
kobiet i mężczyzn oraz rozwiązania zapobiegające dyskryminacji
ze względu na płeć.
Punkty za spełnienie tego kryterium otrzymają jedynie
ci wnioskodawcy, którzy przedstawią w części wniosku
o dofinansowanie projektu opisującej sposób jego realizacji
pozytywne działania i rozwiązania zapobiegające dyskryminacji
ze względu na płeć, jakie będą zastosowane w ramach
planowanych działań na każdym etapie realizacji projektu.

Udział w globalizacji i osiągnięcie postępu technologicznego wymagają od śląskiej gospodarki innych
umiejętności - w tym bardziej efektywnego wykorzystania wiedzy, doświadczenia technologicznego,
wzornictwa przemysłowego i projektowania użytkowego, źródeł finansowania, umiejętności
menedżerskich i marketingowych, wykwalifikowanego personelu oraz odpowiedniego parku
maszynowego - niż te, które zapewniły pozycję konkurencyjną w ostatnich 20 latach.
Perspektywiczne spojrzenie na regionalny rynek pracy rzutuje na konieczność promowania
kwalifikacji/zawodów,
które
znacząco
wpłyną
na
zdolność
do
efektywnego
i skutecznego wykorzystania potencjału rynkowego i naukowego w celu tworzenia wartości
dodanych, poprawienia pozycji rynkowej lub standardu życia mieszkańców. Skuteczność działań w
omawianym zakresie zdecyduje o poziomie konkurencyjności województwa śląskiego wobec innych
regionów zarówno w skali kraju, jak i ogólnoeuropejskiej.
Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020 przyjęty Uchwałą
Zarządu Województwa Śląskiego Nr 729/35/IV/2011 z dnia 29 marca 2011 r. zawiera kluczowe dla
regionu obszary technologiczne, grupy technologii i technologie.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na podstawie treści wniosku o
dofinansowanie projektu.
.

Umowa Partnerstwa wskazuje, że zasada równości szans płci jest jedną z naczelnych polityk
horyzontalnych UE, której przestrzeganie gwarantuje kobietom i mężczyznom przypisanie równych
praw i obowiązków, a także równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których
mogliby korzystać. W sposób szczególny przez „promowanie równości” należy rozumieć działania
przyczyniające się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich
kariery, ograniczenia segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w
dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego.
Szczegółowe wymogi oraz propozycje rozwiązań w tym zakresie zostaną określone w Regulaminie
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konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytoryczne na podstawie treści wniosku. o
dofinansowanie projektu.
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Kryteria dla Poddziałania 7.4.2
Lp.

Kryteria dostępu

Uzasadnienie

1.

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu na etapie
ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy.

Ograniczony do 24 miesięcy czas realizacji projektu pozwoli wnioskodawcom
precyzyjnie zaplanować zadania w ramach projektu, a co za tym idzie
również planować wydatki – co wpłynie pozytywnie na sposób jego realizacji
i rozliczania. Wskazany okres pozwoli również na podjęcie odpowiednich
działań zaradczych w przypadku trudności w realizacji projektu.

2..

Grupę docelową projektu stanowią:
1. W przypadku projektów, które mają charakter otwarty grupę docelową projektu
stanowią zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni
z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP,
pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne,
pracownicy przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany
gospodarczej, pracownicy przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej,
ze szczególnym uwzględnieniem pracowników lub byłych pracowników jednostek
organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz
przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych
(kooperujących);
Aby spełnić wymóg szczególnego uwzględnienia pracowników lub byłych
pracowników
jednostek organizacyjnych spółek węglowych z terenu
województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z
nimi powiązanych (kooperujących), Wnioskodawca jest zobligowany ująć we
wniosku o dofinansowanie projektu zapisy, iż w sytuacji zgłoszenia się do projektu
pracownika/pracowników lub byłego pracownika/pracowników jednostek
organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz
przedsiębiorstw z terenu województwa śląskiego z nimi powiązanych
(kooperujących) – zostaną względem niego/nich zastosowane preferencyjne
kryteria rekrutacji. Konieczne jest opisanie we wniosku przywołanych kryteriów.

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Pracownicy dużych przedsiębiorstw przechodzących restrukturyzację mogą
być wspierani jedynie w zakresie programów outplacementowych.
Skierowanie wsparcia do pracowników zagrożonych zwolnieniem,
przewidzianych do zwolnienia lub zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu
pracy, pozwoli na ich szybki powrót na rynek pracy. Uwzględniając aktualną
sytuację na regionalnym rynku pracy, w sytuacji szczególnej znajdują się
pracownicy lub byli pracownicy jednostek organizacyjnych spółek węglowych
z terenu województwa śląskiego. Dane statystyczne są na etapie
agregowania.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
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3..

4..

Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 PLN

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej:
Minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wsparcia przewidziany w ramach
programów typu outplacement wynosi co najmniej 50% całkowitej liczby osób, które
zakończyły udział w projekcie.

Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli na podjęcie
efektywniejszych i kompleksowych działań na poziomie realizacji projektu,
co pozwoli na wypracowanie wysokiej jakości wskaźników produktu
i rezultatu.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Zgodnie z Umową Partnerstwa przedsięwzięcia dotyczące aktywizacji
zawodowej muszą obowiązkowo uwzględniać efektywność zatrudnieniową.
Wprowadzenie kryterium ma na celu podkreślenie efektywności wsparcia
uczestników projektu, zwłaszcza w kontekście pomocy w znalezieniu
zatrudnienia dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub
zagrożonych zwolnieniem z pracy.
Ponadto kryterium zostało sformułowane w oparciu o zapisy i wymogi
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze przystosowania przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata
2014-2020.
Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane w okresie realizacji
projektu i po jego zakończeniu, , zgodnie z zasadami w oparciu o Wytyczne
w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz
Regulaminu konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

5..

Projekt zakłada szeroki i kompleksowy katalog wsparcia dostosowany do
indywidualnych potrzeb uczestników projektu.
Powyższe oznacza, iż Wnioskodawca musi zaplanować w ramach projektu co najmniej
3 elementy wsparcia, które będą dobierane do indywidualnych potrzeb
poszczególnych uczestników projektu.

Zachęcenie projektodawców do zastosowania kompleksowego i
zindywidualizowanego podejścia jest szczególnie istotne z uwagi na trudną
sytuację osób zwalnianych z pracy z przyczyn nie leżących po stronie
pracownika. Biorąc pod uwagę efektywność wsparcia oraz rezultaty
długoterminowe, projekt nie powinien ograniczać się wyłącznie do wsparcia
bezzwrotnego na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
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6..

W przypadku realizacji w ramach projektu szkoleń/kursów z zakresu nabywania
nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji – wskazane formy wsparcia
kończą się egzaminem:
a) zewnętrznym, lub
b) przeprowadzonym przez Projektodawcę lub Partnera, o ile posiadają oni
uprawnienia do egzaminowania w zakresie zgodnym zrealizowanymi szkoleniami, a
uprawnienia te zostały nadane w drodze akredytacji przez podmiot zewnętrzny (ze
wskazaniem instytucji akredytującej procedurę egzaminacyjną i gwarantującej jej
bezstronność i wiarygodność).

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, wsparcie udzielane w ramach RPO WSL 2014-2020
obejmuje działania ukierunkowane na przeprowadzenie formalnej oceny i
certyfikacji umiejętności i kompetencji osiągniętych przez uczestników
wsparcia. W celu zapewnienia wysokiej jakości działań realizowanych przy
udziale interwencji EFS system walidacji i certyfikacji stanowi obligatoryjny
element działań projektowych.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Szkolenie/kurs
kończy
się
wydaniem
uczestnikowi/uczestniczce
certyfikatu/świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji/kwalifikacji w
zawodzie.

7..

W przypadku realizacji działań dla osób zamierzających rozpocząć działalność
gospodarczą (element wsparcia 1 h w SZOOP RPO WSL 2014-2020), zaplanowane
wsparcie musi mieć charakter kompleksowy, tj. każdy uczestnik otrzyma możliwość
skorzystania z pełnego katalogu pomocy tj. dotacji, doradztwa, szkoleń dostępnych w
ramach tej formy wsparcia,
Ponadto każdorazowo decyzja o elementach wsparcia, którymi zostanie objęty
uczestnik musi zostać poprzedzona weryfikacją doradcy zawodowego co najmniej na
etapie rekrutacji do projektu zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na
lata 2014-2020.

l.p.

Kryteria dodatkowe

1.

Wsparcie zaplanowane do realizacji w ramach 1 typu operacji jest skierowane

Proponowane kryterium jest zgodne z zapisami Wytycznych Ministra
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania
przedsiębiorstw i pracowników do zmian na lata 2014-2020,
Objęcie uczestników projektów kompleksowym wsparciem (w tym
szkoleniami i doradztwem z zakresu rozpoczynania i prowadzenia
działalności gospodarczej) pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie
przyznanego wsparcia finansowego, zapewniając powodzenie i trwałość
utworzonym w ramach projektu mikro-przedsiębiorstwom. Indywidualny
dobór elementów wsparcia jest również istotnym aspektem powodzenia
przedsięwzięć projektowych, zwłaszcza w rozpoczynaniu działalności
gospodarczej.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Uzasadnienie
Skierowanie wsparcia w pierwszej kolejności do osób, które utraciły
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wyłącznie do osób, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy
przed przystąpieniem do projektu lub pracowników znajdujących się w okresie
wypowiedzenia stosunku pracy.

2.

3.

W przypadku projektów, które mają charakter zamknięty tj. dedykowany
pracownikom konkretnego przedsiębiorstwa/przedsiębiorstw - grupę docelową
projektu stanowią zagrożeni zwolnieniem, przewidziani do zwolnienia lub zwolnieni
z przyczyn dotyczących zakładu pracy pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP,
pracownicy przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne, pracownicy
przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej, pracownicy
przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej i co najmniej część jego
uczestników stanowią pracownicy lub byli pracownicy jednostek organizacyjnych
spółek węglowych z terenu województwa śląskiego oraz przedsiębiorstw z terenu
województwa śląskiego z nimi powiązanych (kooperujących);
Szkolenia/kursy przewidziane w ramach projektu przyczyniają się do realizacji
Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020 i tematyka
szkoleń związana jest Programem Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na
lata 2010 – 2020.
Powyższe kryterium spełnią jedynie ci wnioskodawcy, którzy:
- zadeklarowali w części wniosku o dofinansowanie projektu opisującej sposób jego
realizacji, iż projekt jest zgodny z Regionalną Strategią Innowacji Województwa
Śląskiego na lata 2013-2020,
- zadeklarowali w części wniosku o dofinansowanie projektu opisującej sposób jego
realizacji, iż działania projektowe są zgodne z Programem Rozwoju Technologii
Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020, poprzez wskazanie i opisanie, w jaki
sposób proponowane formy wsparcia przyczyniają się do rozwoju danego obszaru
technologicznego (wskazując w treści wniosku konkretny obszar/obszary ujęty/e w
wykazie Tabeli 15);
Warunkiem koniecznym dla spełnienia kryterium dodatkowego jest także:

zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do
projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia
stosunku pracy pozwoli na szybkie zareagowanie i zagwarantowanie
wsparcia dla osób, które zagrożone są wykluczeniem z rynku pracy.
Uzyskanie nowych lub poszerzenie posiadanych kwalifikacji zwiększy ich
szanse na utrzymanie lub ponowne zatrudnienie w możliwie najkrótszym
czasie i pozwoli uniknąć długotrwałego bezrobocia.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu .
Uwzględniając aktualną sytuację na regionalnym rynku pracy, w sytuacji
szczególnej znajdują się pracownicy lub byli pracownicy jednostek
organizacyjnych spółek węglowych z terenu województwa śląskiego. Dane
statystyczne są na etapie agregowania.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Udział w globalizacji i osiągnięcie postępu technologicznego wymagają od
śląskiej gospodarki innych umiejętności - w tym bardziej efektywnego
wykorzystania wiedzy, doświadczenia technologicznego, wzornictwa
przemysłowego i projektowania użytkowego, źródeł finansowania,
umiejętności menedżerskich i marketingowych, wykwalifikowanego
personelu oraz odpowiedniego parku maszynowego - niż te, które zapewniły
pozycję konkurencyjną w ostatnich 20 latach. Przyszłość regionalnego rynku
pracy wymaga promowania kwalifikacji/zawodów, które znacząco wpłyną na
zdolność do efektywnego i skutecznego wykorzystania potencjału
rynkowego i naukowego. Pozwoli to na tworzenie wartości dodanych,
przekładających się na poprawę pozycji rynkowej województwa lub
standardu życia jego mieszkańców. Skuteczność działań w omawianym
zakresie zdecyduje o poziomie konkurencyjności województwa śląskiego
wobec innych regionów zarówno w skali kraju, jak i ogólnoeuropejskiej.
Program Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010 – 2020
przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 729/35/IV/2011 z dnia
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- w przypadku realizacji jednego lub dwóch szkoleń/ kursów (tematów): wszystkie z
nich będą wpisywały się w wybrany obszar rozwoju technologicznego regionu
wskazany w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata
2010–2020…”;
- w przypadku realizacji więcej niż dwóch szkoleń/kursów (tematów):
co najmniej 2/3 z nich będą wpisywały się w wybrany obszar technologiczny
regionu wskazany Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata
2010 – 2020”.*

29 marca 2011 r. zawiera kluczowe dla regionu obszary technologiczne,
grupy technologii i technologie.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytoryczne na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.

* proporcje należy obliczyć stosując osobogodziny.
Wnioskodawca powinien wykazać, w jaki sposób zaproponowane szkolenia wpisują się
w wybrany obszar/y technologiczny/e.
Kryterium odnosi się do 1 typu operacji.
4.

Projekt uwzględnia na każdym etapie realizacji równouprawnienie kobiet i mężczyzn
oraz rozwiązania zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć.
Punkty za spełnienie tego kryterium otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy
przedstawią w części wniosku o dofinansowanie projektu opisującej sposób jego
realizacji pozytywne działania i rozwiązania zapobiegające dyskryminacji ze względu na
płeć, jakie będą zastosowane w ramach planowanych działań na każdym etapie
realizacji projektu.

Umowa Partnerstwa wskazuje, że zasada równości szans płci jest jedną z
naczelnych polityk horyzontalnych UE, której przestrzeganie gwarantuje
kobietom i mężczyznom przypisanie równych praw i obowiązków, a także
równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których
mogliby korzystać. W sposób szczególny przez „promowanie równości”
należy rozumieć działania przyczyniające się do zwiększenia trwałego udziału
kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia
segregacji na rynku pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w
dziedzinie kształcenia i szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia
osobistego.
Szczegółowe wymogi oraz propozycje rozwiązań w tym zakresie zostaną
określone w Regulaminie konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
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Kryteria dla Działania 11.3
Lp.

Kryteria dostępu

Uzasadnienie

1.

Okres realizacji projektu wskazany we wniosku aplikacyjnym na etapie ubiegania się
o dofinansowanie nie przekracza 24 miesięcy, a w przypadku kształcenia w formach
szkolnych – nie przekracza 36 miesięcy.

Ograniczony do 24 miesięcy czas realizacji projektu pozwoli wnioskodawcom
precyzyjnie zaplanować zadania w ramach projektu, a co za tym idzie również
planować wydatki – co wpłynie pozytywnie na sposób jego realizacji i
rozliczania. Wskazany okres pozwoli również na podjęcie odpowiednich działań
zaradczych w przypadku trudności w realizacji projektu.
Dla projektów z zakresu kształcenia w formach szkolnych maksymalny okres
realizacji wynosi 36 miesięcy, co pozwoli ująć w ramach projektu pełny,
trzyletni okres cykl kształcenia.

2.

3..

Minimalna wartość projektu wynosi 200 000 PLN

Projekty zakładające realizację typów operacji 1 ,2 , 5 realizowane są we współpracy
z pracodawcą/pracodawcami.

Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Określenie minimalnej wartości projektu pozwoli na podjęcie efektywniejszych
i kompleksowych działań na poziomie realizacji projektu, co pozwoli na
wypracowanie wysokiej jakości wskaźników produktu i rezultatu.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny formalnej na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Przedsięwzięcia na rzecz kształcenia osób dorosłych uwzględniać powinny
również poszerzanie oferty kursów zawodowych realizowanych we współpracy
z pracodawcami poprzez organizację tradycyjnych pozaszkolnych form
kształcenia zawodowego (m.in. kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów
umiejętności zawodowych).
Szczegółowe wymogi w powyższym zakresie zostaną określone co najmniej na
poziomie Regulaminu konkursu.

4..

W przypadku realizacji w projekcie pozaszkolnych form wsparcia, w oparciu
o formułę kształcenia na odległość w postaci tzw. kursów e-learningowych, wsparcie
to będzie realizowane zgodnie z „Modelem systemu wdrażania i upowszechniania
kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie opisanym w 2014 roku w

Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Rozwój nowoczesnych technologii, dostępność Internetu oraz zmiany w
kształceniu zawodowym pozwalają na organizację kształcenia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO) w formach
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Poradniku „Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w
formach pozaszkolnych” w ramach projektu realizowanego w ramach Poddziałania
3.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Krajowy Ośrodek Wspierania
Edukacji Zawodowej i Ustawicznej.
Kryterium odnosi się do typu operacji 1, 2, 3, 5, 6, 7.

pozaszkolnych w kształceniu ustawicznym.
Poradnik Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w
formach pozaszkolnych” opracowany w ramach projektu „Model systemu
wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe
życie” jest skierowany do wszystkich osób związanych z sektorem edukacji,
które chcą wdrożyć KNO w szkole i/lub placówce prowadzącej kształcenie
ustawiczne w formach pozaszkolnych lub już je wdrożyły w niektórych
obszarach i chcą rozszerzyć jego zakres. Treści zawarte w poradniku dotyczą
tylko i wyłącznie organizacji kształcenia z wykorzystaniem KNO na podstawie
obowiązujących aktów prawnych.
Biorąc pod uwagę wymóg Umowy Partnerstwa wskazujący, iż działania
edukacyjne będą koncentrować się na poprawie jakości, dostępności,
efektywności i innowacyjności dobrego kształcenia na wszystkich etapach
edukacji z uwzględnieniem osiągnięć i dobrych praktyk, które zostały
wypracowane i przetestowane w poprzednich okresach programowania, jak
również uwzględniając doświadczenie we wdrażaniu Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i konieczność zapewnienia wysokiej jakości oferowanego
wsparcia - proponuje się zastosowanie przedmiotowego kryterium.
Powyższe kryterium wpisuje się również w wymóg Umowy Partnerstwa
dotyczący zapewniania elastyczności organizacyjnej ofert edukacyjnych
skierowanych do osób dorosłych.
Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.

Lp.
1.

Kryteria dodatkowe
Grupę docelową w projekcie stanowią w całości osoby w wieku 50+.
Kryterium odnosi się do typu operacji 1, 2, 3, 5, 6, 7.

Uzasadnienie
Osoby powyżej 50 roku życia stanowią grupę społeczną doświadczającą
szczególnych trudności związanych z utrzymaniem zatrudnienia. Osoby te
charakteryzuje niska motywacja do podnoszenia i zmiany kwalifikacji
zawodowych. W przypadku zagrożenia utratą pracy osoby powyżej 50 roku
życia doświadczają największych trudności w znalezieniu nowego zatrudnienia.
Objęcie
wsparciem
tej
grupy
uczestników
oraz
zaoferowanie
zindywidualizowanego wsparcia pozwoli racjonalnie zaplanować ścieżkę
zatrudnienia i kariery zawodowej starszych pracowników. W województwie
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śląskim wg stanu na 30.06.2014 r. osoby 50+ stanowiły 27,0% ogółu
bezrobotnych, tj. 50 954 osób.
Biorąc pod uwagę trwały proces starzenia się ludności, niezbędne jest
proponowanie rozwiązań zwiększających możliwości utrzymania i wydłużenia
aktywności zawodowej i społecznej osób dorosłych.
Ponadto proponowane kryterium premiujące wpisuje się w wymóg Umowy
Partnerstwa wskazujący, iż biorąc pod uwagę trwały proces starzenia się
ludności, niezbędne jest proponowanie rozwiązań zwiększających możliwości
utrzymania i wydłużenia aktywności zawodowej i społecznej osób dorosłych

2.

Projekt uwzględnia na każdym etapie realizacji równouprawnienie kobiet i mężczyzn
oraz rozwiązania zapobiegające dyskryminacji ze względu na płeć.
Punkty za spełnienie tego kryterium otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy
przedstawią w części wniosku o dofinansowanie projektu opisującej sposób jego
realizacji pozytywne działania i rozwiązania zapobiegające dyskryminacji ze względu
na płeć, jakie będą zastosowane w ramach planowanych działań na każdym etapie
realizacji projektu.

Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Umowa Partnerstwa wskazuje, że zasada równości szans płci jest jedną z
naczelnych polityk horyzontalnych UE, której przestrzeganie gwarantuje
kobietom i mężczyznom przypisanie równych praw i obowiązków, a także
równy dostęp do zasobów (środki finansowe, szanse rozwoju), z których
mogliby korzystać. W sposób szczególny przez „promowanie równości” należy
rozumieć działania przyczyniające się do zwiększenia trwałego udziału kobiet i
mężczyzn w zatrudnieniu i rozwoju ich kariery, ograniczenia segregacji na rynku
pracy, zwalczania stereotypów związanych z płcią w dziedzinie kształcenia i
szkolenia oraz propagowania godzenia pracy i życia osobistego.
Szczegółowe wymogi oraz propozycje rozwiązań w tym zakresie zostaną
określone w Regulaminie Konkursu.
Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytoryczne na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.

3.

Projekt związany jest z zakupem sprzętu lub infrastruktury dla szkół i/lub placówek
edukacyjnych (zgodnych z grupą docelową) położonych na terenach wiejskich.
Punkty za spełnienie tego kryterium otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy
wykażą gwarancję trwałości inwestycji z EFS.

Zgodnie z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na
lata 2014-2020, doskonalenie jakości edukacji na wszystkich etapach
kształcenia wymaga nieustannego inwestowania w bazę materialną – przede
wszystkim jej modernizację w kierunku zaspokojenia potrzeb wynikających
z wymogów współczesnej dydaktyki jak i oczekiwań przed nią stawianych,
a w uzasadnionych przypadkach również jej rozbudowę.
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Ponadto RPO WSL 2014-2020 wskazuje, iż projekty związane z zakupem sprzętu
lub infrastruktury (w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020.) w szkołach i placówkach edukacyjnych będą finansowane wyłącznie,
jeżeli zostanie zagwarantowana trwałość inwestycji z RPO. Kryteria natomiast
będą uwzględniać wyniki edukacyjne szkół i premiować szkoły położone na
terenach wiejskich. (strona 284).
Definicja trwałości inwestycji wskazana została w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Obszary wiejskie w rozumieniu kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z
uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców.

4.

Projekt zakłada realizację form wsparcia, w całości w oparciu o formułę kształcenia
na odległość w postaci tzw. kursów e-learningowych.

Kryterium zostanie zweryfikowane w trakcie oceny merytorycznej na
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu.
Rozwój nowoczesnych technologii, dostępność Internetu oraz zmiany w
kształceniu zawodowym pozwalają na organizację kształcenia z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (KNO) w formach
pozaszkolnych w kształceniu ustawicznym.
Biorąc pod uwagę wymóg Umowy Partnerstwa wskazujący, iż działania
edukacyjne będą koncentrować się na poprawie jakości, dostępności,
efektywności i innowacyjności dobrego kształcenia na wszystkich etapach
edukacji z uwzględnieniem osiągnięć i dobrych praktyk, które zostały
wypracowane i przetestowane w poprzednich okresach programowania, jak
również uwzględniając doświadczenie we wdrażaniu Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki i konieczność zapewnienia wysokiej jakości oferowanego
wsparcia - proponuje się zastosowanie przedmiotowego kryterium
premiującego.
Powyższe kryterium wpisuje się również w wymóg Umowy Partnerstwa
dotyczący zapewniania elastyczności organizacyjnej ofert edukacyjnych
skierowanych do osób dorosłych.
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Kryterium zostanie zweryfikowane podczas oceny merytorycznej na podstawie
treści wniosku o dofinansowanie projektu.
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3. Kryteria wyboru projektów w ramach Osi priorytetowej XIII
Kryteria formalne

a.

Czy wniosek o dofinansowanie PD przesłany za pomocą LSI 2014 jest zgodny z wnioskiem przekazanym w SOD-FIN?

b.

Czy okres realizacji PD jest zgodny z okresem realizacji programu?

c.

Czy PD jest kompletny tzn.:
- sporządzony w wersji elektronicznej w systemie LSI 2014;
- wymagane pola zostały poprawnie wypełnione;
- zawiera podpis elektroniczny złożony przez osobę upoważnioną do reprezentowania beneficjenta ;
- zawiera wymagane załączniki.

d.

Czy wartość PD nie przekracza wysokości środków finansowych dostępnych dla danego beneficjenta Pomocy Technicznej:
- ujętych w budżecie/projekcie budżetu/planie budżetu;
- alokacji z uwzględnieniem podziału na kategorię interwencji na cały okres realizacji projektu.

Kryteria
merytoryczne

e.

Czy Beneficjent ma zabezpieczony w budżecie/projekcie budżetu/planie budżetu wkład własny na realizację projektu?

f.

Czy zachowany został pułap maksymalnego dofinansowania?

1.

Czy wydatki są zgodne z celami priorytetu XIII Pomoc Techniczna RPO WSL 2014-2020?

2.

Czy wszystkie wydatki są kwalifikowalne zgodnie z Wytycznymi w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020?

3.

Czy wydatki przedstawione do realizacji w ramach projektu przez danego beneficjenta Pomocy Technicznej są zasadne?

4.

Czy kategorie interwencji są odpowiednio wybrane w stosunku do zakresu realizowanych zadań przez danego beneficjenta?

5.

Czy zadania przedstawione do realizacji w zakresie informacji i promocji są zgodne z Rocznym Planem Działań informacyjnych i promocyjnych
dla RPO WSL na lata 2014-2020?

6.

Czy zadeklarowana wysokość środków w ramach zadań przypisanych do realizacji informacji i promocji jest zgodna z Rocznym Planem Działań
informacyjnych i promocyjnych dla RPO WSL na lata 2014-2020?
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7.

Czy beneficjent prawidłowo określił wskaźniki umożliwiające monitorowanie postępu rzeczowego realizowanych zadań?

8. Czy wnioskodawca deklaruje zgodność projektu z polityką równości szans?
9. Czy wnioskodawca deklaruje zgodność projektu z polityką ochrony środowiska?
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III. Kryteria zgodności ze strategią ZIT/RIT
Poddziałania ZIT
Poddziałanie 4.3.1
Lp.

Kryterium

Zgodność z
celami i
1.
priorytetami
Strategii ZIT

Definicja
Projekt realizuje cele Strategii ZIT, wskazane w tabeli (rys. 15. Str. 76),; CS2. Zdrowe
środowisko życia w Subregionie Centralnym dzięki zmniejszonej antropopresji.
P2.1. Ochrona powietrza i efektywność energetyczna. D2.1.2. Zapobieganie niskiej
emisji w nieruchomościach publicznych i budynkach mieszkaniowych.

Zintegrowany i
Projekt jest komplementarny z innymi projektami, jest uzupełnieniem lub
2. komplementarny
kontynuacją trwającego lub zakończonego projektu (odniesienie w treści projektu).
charakter

Zrównoważony
dostęp do
3. wsparcia w
układzie
podregionalnym

Projekt odpowiada na specyficzne problemy i potrzeby zdiagnozowane dla danego
podregionu wskazane w Strategii ZIT. W związku z znaczącym przekroczeniem norm
zanieczyszczeń na obszarze całego Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego,
konieczne jest zrównoważone oddziaływanie terytorialne w zakresie likwidacji niskiej
emisji. Zakłada się osiągnięcie co najmniej następujących efektów:
Wskaźnik
podregion podregion podregion podregion
podregion
bytomski
tyski
katowicki sosnowiecki gliwicki
Stopień
55,85
61,04
93,56
87,61
47,54
redukcji PM10
[t/rok]
Szacowany
717,24
783,87
1201,44
1125,02
610,43
roczny spadek
emisji gazów

Miejsce
w WND

Rodzaj
kryterium
merytoryczne
0/1

Sposób
Etap Oceny
weryfikacji Kryterium

Waga
(jeśli
dotyczy)

Ocena
strategiczna

n/d

Punktowa:
(max.
4pkt)
MerytorycznoOcena
1 – 1pkt
techniczne
strategiczna
2 – 1pkt
3 – 1pkt
4 – 1pkt

n/d

Merytorycznotechniczne

n/d

0/1

3 pkt.

Ocena
strategiczna
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Komponent
inwestycyjny
4. realizowany na
obiekcie
komunalnym

cieplarnianych
[tony
ekwiwalentu
CO2/rok]
Przypisane wartości wskaźników do osiągnięcia powiązane są z liczbą ludności
zamieszkującą dany podregion. W przypadku zakontraktowania projektów które
pozwolą na osiągnięcie zakładanych wskaźników w poszczególnych podregionach,
kolejne działania w ramach ZIT będą realizowane proporcjonalnie do w/w założeń.
Komponent inwestycyjny realizowany będzie na obiekcie komunalnym – czyli takim,
który należy do przestrzeni publicznej, stanowi wspólną własność danej społeczności,
służy zaspokajaniu potrzeb ogółu oraz podnoszeniu jakości życia mieszkańców.
Projekt realizowany na takim obiekcie będzie miał najszersze oddziaływanie
społeczne.

Merytoryczno- Punktowa:
Ocena
techniczne
1pkt
strategiczna

n/d

Poddziałanie 5.4.1
Lp.

Kryterium

Zgodność z celami i
1. priorytetami Strategii
ZIT

2. Partnerstwo

Zintegrowany i
3. komplementarny
charakter

Definicja
Projekt realizuje cele Strategii ZIT, wskazane w tabeli (rys. 15. Str.
76), CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i
spójności społeczno-gospodarczej Subregionu Centralnego.
P1.2. Aktywność społeczna i zapobieganie wykluczeniom.
D1.2.2. Zapewnienie dostępu do dziedzictwa przyrodniczego.
a. Koncepcja projektu podlegała konsultacjom społecznym (w
dowolnej formie, która zapewnia społeczeństwu możliwość
zapoznania się z koncepcją projektu i wniesienie
ewentualnych wniosków i uwag -wnioski ujęte w tekście
projektu);
b. Projekt będzie realizowany we współpracy z organizacjami
pozarządowymi lub podmiotami innymi niż jst.
1. Projekt jest komplementarny z innymi projektami, jest
uzupełnieniem lub kontynuacją trwającego lub
zakończonego projektu.

Miejsce
w WND

Rodzaj
kryterium

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

Waga
(jeśli
dotyczy)

merytoryczne
0/1

0/1

Ocena
strategiczna

n/d

Ocena
strategiczna

n/d

Ocena
strategiczna

n/d

Punktowa (max. 2
pkt):
Merytorycznoa – 1pkt
techniczne
b – 1pkt

Punktowa:
Merytoryczno(max. 2 pkt)
techniczne
1 – 1pkt
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2.

Projekt obejmuje
zidentyfikowane
obszary wymagające
4.
ochrony i przywrócenia
różnorodności
biologicznej

Projekt będzie oddziaływał na obszarze większym niż jedna
gmina.
Projekt zakłada inwestycje na rzecz ochrony bioróżnorodności na
obiektach i w ich otoczeniu: Staw Herman w Chorzowie, Rów
Rudzki II w Rudzie Śląskiej wraz z terenami przyległymi, Park
Dworski w Rudzie Śląskiej; Las Komunalny i zbiorniki wodne
Siemianowic Śląskich, Rzeka Przemsza, Dolina Brynicy i jej tereny
przyległe, Obszar Natura 2000 w Gminie Goczałkowice-Zdrój, Park
Pszczyński w Pszczynie, Śląski Ogród Botaniczny w Mikołowie.

2 – 1pkt

Merytoryczno- Punktowa:
techniczne
2 pkt

Ocena
strategiczna

n/d

Poddziałanie 12.1.1
Lp.

Kryterium

Zgodność z celami i
1. priorytetami Strategii
ZIT

2. Partnerstwo

Zintegrowany i
3. komplementarny
charakter
Realizacja w
lokalizacjach, gdzie
4. występuje największy
niedobór miejsc
przedszkolnych
5. Atrakcyjność finansowa

Rodzaj
kryterium

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

Waga
(jeśli
dotyczy)

merytoryczne
0/1

0/1

Ocena
strategiczna

n/d

Ocena
strategiczna

n/d

Merytoryczno- Punktowa:
techniczne
1pkt

Ocena
strategiczna

n/d

Projekt realizowany w placówce, gdzie na jedno miejsce
przedszkolne przypada więcej niż 1 wniosek o przyjęcie.

Punktowa:
Merytoryczno0,5pkt
techniczne

Ocena
strategiczna

n/d

Preferowane są projekty, w ramach których koszt dla

Merytoryczno- Punktowa

Ocena

n/d

Definicja
Projekt realizuje cele Strategii ZIT, wskazane w tabeli (rys. 15. Str.
76), CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i
spójności społeczno-gospodarczej S.C.; P1.1. Gospodarka i miejsca
pracy; D1.1.2. Wyrównywanie szans wejścia i powrotu na rynek
pracy.
a. Projekt zapewnia zwiększenie dostępności do usług nad
dziećmi niepełnosprawnymi, a także dostępu dla ich
niepełnosprawnych rodziców lub opiekunów
b. Koncepcja projektu konsultowana ze społecznością lokalną
(informacja o wyniku konsultacji w treści)
Projekt jest komplementarny z innymi projektami, jest
uzupełnieniem lub kontynuacją trwającego lub zakończonego
projektu.

Miejsce
w WND

Punktowa (max
2pkt):
Merytorycznoa – 1pkt
techniczne
b – 1pkt
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oferty edukacji
przedszkolnej (dot.
infrastruktury
wychowania
przedszkolnego)

rodzica/opiekuna związany z opieką nad dzieckiem w przedszkolu
(dot. miejsc utworzonych w ramach projektu) będzie jak
najmniejszy

techniczne

(max. 4pkt)
odpłatna
podstawa
programowa 0pkt

strategiczna

nieodpłatna
podstawa
programowa 2pkt
koszt opieki nad
dzieckiem dla
świadczeń
przekraczających
podstawę
programową
powyżej 2
zł/godzinę 0pkt
koszt opieki nad
dzieckiem dla
świadczeń
przekraczających
podstawę
programową
poniżej 2
zł/godzinę 2pkt
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Poddziałania RIT Południowego
Ocena strategiczna będzie przeprowadzana w oparciu o trzy rodzaje kryteriów:
I.

Kryteria strategiczne formalne 0/1, których jednoznaczne wypełnienie jest niezbędne dla dalszej oceny projektu

II.

Kryteria strategiczne merytoryczno-techniczne
a. podstawowe, spójne dla wszystkich typów projektów, punktowane w zależności od stopnia ich wypełniania. W ramach każdego
kryteriom podstawowego przyznawane będzie od 0 do 4 punktów, które określają stopień spełnienia danego kryterium na podstawie
obiektywnej skali punktacji. Przyznana punktacja dla każdego kryterium zostanie przemnożona przez jego wagę (wagi od 0,5 do 2,0).
Przewiduje się 5 kryteriów podstawowych. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach kryteriów podstawowych to
24 pkt.
b. specyficzne, w odniesieniu do poszczególnych priorytetów wsparcia, uwzględniające specyfikę danego subregionu, cele i wyzwania
określone w Strategii RIT. W ramach każdego kryteriom podstawowego przyznawane będzie od 0 do 4 punktów, które określają
stopień spełnienia danego kryterium na podstawie obiektywnej skali punktacji. Ilość kryteriów specyficznych oraz poszczególne wagi
będą zależne od specyfiki danego priorytetu wsparcia.
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Kryteria formalne
Kryteria strategiczne formalne
Definicja kryterium
Opis jego znaczenia

Nazwa kryterium

Czy projekt wpisuje się w wiązki
projektowe wynikające ze Strategii
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu Południowego, zgodnie
z terytorialnymi obszarami wsparcia.
Czy projekt wpisuje się w cele
rozwojowe i priorytety Strategii
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Subregionu Południowego oraz inne
wymagane dokumenty strategiczne/
planistyczne, np. Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej,
Lokalny
Program
Rewitalizacji, itp.

I. Zintegrowany charakter

II. Strategiczne znaczenie
dla rozwoju obszaru funkcjonalnego

Kategoria kryterium

Spełnienie kryterium jest konieczne do
uzyskania dofinansowania

Kryterium 0/1

Spełnienie kryterium jest konieczne do
uzyskania dofinansowania

Kryterium 0/1

Kryteria merytoryczno-techniczne
Nazwa kryterium
1.
I. Komplementarność
projektu z innymi
planowanymi do realizacji
projektami (zarówno ze
środków UE jak i pozostałych
źródeł)

II. Doświadczenie
Beneficjenta

2.

1.

Kryteria strategiczne merytoryczno-techniczne podstawowe
Definicja kryterium
Opis jego znaczenia
Projekt
jest
kontynuacją
lub
uzupełnieniem
zrealizowanych 1. 0 pkt - brak powiązania.
projektów zarówno ze środków UE
2 pkt. – wykazanie powiązania
jak i innych środków.
Projekt jest komplementarny do 2. 0 pkt - brak powiązania.
planowanego projektu kluczowego
2 pkt. – wykazanie powiązania
komplementarnego
do
wiązek
projektów zintegrowanych – projekty
komplementarne wynikające ze
Strategii RIT.
Beneficjent posiada doświadczenie w 1. 1-2 przedsięwzięcia – 3 pkt.
realizacji
przedsięwzięć
o
3 lub więcej przedsięwzięć – 4 pkt.
porównywalnym
lub
większym

Waga

Kategoria kryterium

Kryterium punktowane 0-4
pkt.
2,0

Kryterium punktowane 0-4
pkt.
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koszcie całkowitym
danego obszaru.

III. Stopień realizacji przez
projekt celów strategii RIT
mierzony stopniem wpływu
projektu
na
osiągnięcie
wskaźników subregionalnych
danego priorytetu RIT

IV. Spójność z unijnymi,
krajowymi, regionalnymi
i lokalnymi opracowaniami
strategicznymi,
planistycznymi

V. Partnerstwo
i zaangażowanie podmiotów
i społeczności lokalnych

w

zakresie

Lub
2. Beneficjent posiada doświadczenie w
realizacji innych lub mniejszych
przedsięwzięć.
Wpływ realizacji projektu na osiągnięcie
wartości wskaźników określonych dla
całego subregionu.
1. Poniżej 0,1%.
2. Od 0,1% do 1%.
3. Od 1% do 3%.
4. Od 3% do 10%.
5. Powyżej 10%.
1. Projekt wpisuje się w cele/priorytety
strategiczne na wszystkich poziomach
(unijnym, krajowym, regionalnym,
lokalnym).
2. Projekt wpisuje się w dokumenty
strategiczne na 3 poziomach.
3. Projekt wpisuje się w dokumenty
strategiczne na 2 poziomach.
4. Projekt wpisuje się w dokumenty
strategiczne na 1 poziomie.
5. Projekt nie wpisuje się w dokumenty
strategiczne.
1. Projekt realizowany w partnerstwie
na podstawie porozumienia o
współpracy między JST tworzącymi
„związek” RIT.
2. Projekt
skonsultowany
ze
społecznością lokalną (publicznie
udostępniony raport z konsultacji
zawierający zestawienie uwag wraz z
odniesieniem)
3. Projekt będzie realizowany przy

2.

1-2 przedsięwzięcia – 1 pkt.
3 lub więcej przedsięwzięć – 2 pkt.

3.

Brak doświadczenia – 0 pkt.

1,0

1.
2.
3.
4.
5.

0 pkt.
1 pkt.
2 pkt.
3 pkt.
4 pkt.

1,5

1.
2.
3.
4.
5.

4 pkt.
3 pkt.
2 pkt.
1 pkt.
0 pkt.

1.

0 pkt. – brak partnerstwa jst
2 pkt. – projekt na mocy porozumienia jst
0 pkt. – brak konsultacji społecznych
1 pkt. – projekt poddany konsultacjom
społecznym/ planowany do poddania
konsultacjom społecznym
0 pkt. – brak partnerstwa/współpracy
1 pkt. – projekt będzie realizowany przy
współpracy podmiotów spoza sektora jst

2.

3.

Kryterium punktowane 0-4
pkt.

Kryterium punktowane 0-4
pkt.
1,0

0,5

Kryterium punktowane 0-4
pkt.
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współpracy
sektora jst

podmiotów

spoza

Kryteria strategiczne merytoryczno-techniczne specyficzne
PI
4c
Wspieranie
efektywności
energetycznej,
inteligentnego
zarządzania
energią
i
wykorzystywania
odnawialnych
źródeł
energii
w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym
Nazwa kryterium
Definicja kryterium
Opis jego znaczenia
Waga
Kategoria kryterium
W kryterium oceniany będzie procentowy 1. 0 pkt.
stopień redukcji emisji pyłu PM10
2. 1 pkt.
1.
Poniżej 10%
3. 2 pkt.
Procentowy stopień redukcji
Kryterium punktowane 0-4
2.
Od 10-30%
4. 3 pkt.
1,0
emisji pyłu PM10
pkt.
3.
Od 30-50%
5. 4 pkt.
4.
Od 50 -70%
5.
Powyżej 70%
1. 0 pkt. – projekt nie wynika z potrzeb
zdiagnozowanych w Strategii RIT
Projekt wynika z planu gospodarki
2. 2 pkt. – projekt wynika z potrzeb
Zgodność z planami
niskoemisyjnej lub planów
zdiagnozowanych w Strategii RIT
1,0
Kryterium punktowane 0-4
w zakresie gospodarki
niskoemisyjnych zawartych w Strategii RIT 3. 4 pkt.- Projekt wynika zarówno z potrzeb
pkt.
niskoemisyjnej
zdiagnozowanych w Strategii RIT jak i z
planu gospodarki niskoemisyjnej

Kryteria strategiczne merytoryczno-techniczne specyficzne
PI 10a inwestycje w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury
edukacyjnej i szkoleniowej (infrastruktura wychowania przedszkolnego)
Nazwa kryterium
Definicja kryterium
Opis jego znaczenia
Waga
Kategoria kryterium
Infrastruktura, która powstanie w ramach 0 pkt. – Infrastruktura, która powstanie w
ramach projektu nie pozwoli na realizację usług
projektu pozwoli na realizację usług
Wysoka jakość usług
wychowania przedszkolnego spełniających
wychowania przedszkolnego
Kryterium punktowane 0-4
edukacyjnych dzięki realizacji spełniających standardy wymagane dla
standardy wymagane dla placówek publicznych
1,0
pkt.
projektu
placówek publicznych, a w szczególności:
4 pkt. - Infrastruktura, która powstanie w
a)
określony
przepisami
czas ramach projektu pozwoli na realizację usług
bezpłatnego nauczania, wychowania i wychowania przedszkolnego spełniających
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opieki, nie krótszy niż 5 godzin dziennie
(bezpłatna podstawa programowa),
c) określony przepisami powszechny
dostęp do wychowania przedszkolnego
(postępowanie
rekrutacyjne
do
przedszkoli
zgodne
z
zasadami
wynikającymi z przepisów),
d)
określone
przepisami
dokumentowanie przebiegu nauczania,
wychowania i opieki,
e) określona przepisami liczba dzieci w
oddziale przedszkolnym,
f)
określona
przepisami
pomoc
psychologiczno-pedagogiczna,
g) określone przepisami zatrudnienie
nauczycieli, zgodne z ustawą – Karta
Nauczyciela, (kwalifikacje określone w
przepisach),
h)
określony
przepisami
stan
infrastruktury technicznej dostosowanej
do dzieci w wieku przedszkolnym,
zapewniający bezpieczeństwo,
i) określone przepisami programy
edukacyjne,
j) określony przepisami monitoring,
kontrola i ewaluacja funkcjonowania
placówki,
k) określone przepisami zabezpieczenie
interesów pracowniczych, rodziców
oraz dzieci jako odbiorców usług
przedszkolnych.

standardy wymagane dla placówek publicznych
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0 pkt. – odpłatna podstawa programowa dla
rodzica/opiekuna

Dostępność ekonomiczna do
opieki przedszkolnej (dot.
infrastruktury wychowania
przedszkolnego)

Preferowane
są
projekty,
które
zapewniają
najwyższą
dostępność
ekonomiczną do opieki przedszkolnej.
Koszt dla rodzica/opiekuna związany z
opieką nad dzieckiem w przedszkolu (dot.
miejsc utworzonych w ramach projektu)
dla
rodzica/opiekuna
będzie
jak
najmniejszy

2 pkt. – nieodpłatna podstawa programowa dla
rodzica/opiekuna
0 pkt. - koszt opieki nad dzieckiem dla
świadczeń przekraczających podstawę
programową powyżej 2 zł/godzinę

3,0

Kryterium punktowane 0-4
pkt.

2 pkt. - koszt opieki nad dzieckiem dla
świadczeń przekraczających podstawę
programową poniżej 2 zł/godzinę
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Poddziałania RIT Północnego
Poddziałanie 4.3.2
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Kryterium
Zgodność projektu z
Programem ochrony
powietrza dla terenu
województwa śląskiego
Wymagany aktualny
audyt energetyczny
budynków wskazanych
w projekcie
Uwzględnienie w
projekcie warunków
dyrektywy Energy
Efficiency 2012/27/UE,
uzupełniającej
dyrektywę 2006/32/UE
dotyczącą instalowania
indywidualnego
pomiaru energii cieplej
Przedstawienie
ekonomicznego i
ekologicznego
uzasadnienia realizacji
projektu
Preferowanie realizacji
projektów na obszarach
zagrożonych wyższym
niż dopuszczalne
wskaźniki
zanieczyszczeń
powietrza, emitowanych

Rodzaj
kryterium

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

Precyzują zapisy zawarte w Programie Ochrony Powietrza
Uchwała nr IV/16/7/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
19 grudnia 2011r.

merytoryczne

0/1

ocena
merytoryczna

Precyzują zapisy w Ustawie o Efektywności energetycznej z dnia
15 kwietnia 2011r

merytoryczne

0/1

ocena
merytoryczna

Precyzują zapisy w Energy Efficiency Directive 2012/27/UE oraz
uzupełniającej 2006/32/UE

merytoryczne

5 pkt

ocena
merytoryczna

merytoryczne

0/1

ocena
merytoryczna

merytoryczne

5 pkt

ocena
merytoryczna

Definicja

Miejsce
w WND

Waga
(jeśli
dotyczy)

Precyzują zapisy zawarte w Strategii RIT

Precyzują zapisy zawarte w Strategii RIT
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6.

7.

8.

9.

10.

ze źródeł o niskiej emisji
Możliwa poprawa
efektywności
energetycznej o 35% dla
budynków już wcześniej
docieplonych - poprzez
wdrożenie
inteligentnego systemu
zarządzania energią
Preferowanie projektów
realizowanych w
formule ESCO ( Energy
Services Company)

Precyzują zapisy w Ustawie o Efektywności energetycznej z dnia
15 kwietnia 2011r

Precyzują zapisy zawarte w Dyrektywie 2006/32/WE/
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006r

Precyzują zapisy w Ustawie z dnia 20 lutego 2015r. o
Preferowanie projektów odnawialnych źródłach energii
dających możliwość
wykorzystania energii
pochodzącej z
odnawialnych źródeł
energii
Niezbędne uzasadnienie
trwałości projektu
mapami potrzeb w
zakresie usług
edukacyjnych i
zdrowotnych dla
projektów dotyczących
termomodernizacji
budynków użyteczności
publicznej.
Preferowanie projektów
dotyczących
termomodernizacji
budynków mieszkalnych
wielorodzinnych,
budynków użyteczności

merytoryczne

0/1

ocena
merytoryczna

merytoryczne

3 pkt

ocena
merytoryczna

merytoryczne

10 pkt

ocena
merytoryczna

merytoryczne

0/1

ocena
merytoryczna

merytoryczne

20 pkt

ocena
merytoryczna

Precyzują zapisy zawarte w RPO WSL

Precyzują zapisy zawarte w Programie Ochrony Powietrza
Uchwała nr IV/16/7/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
19 grudnia 2011r.
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publicznej zgodnie ze
wskazaniami
gminnych/powiatowych
założeń zaopatrzenia w
energię elektryczną,
cieplną i gazową lub
Programami
ograniczenia niskiej
emisji/Planami
gospodarki niskiej emisji
/ Programami redukcji
niskiej emisji.
Preferowanie projektów
obejmujących
kompleksową
termomodernizację
11. energetyczną z
zastosowaniem
podłączenia obiektów
do źródła ciepła
sieciowego,
Preferowanie projektów
dla obiektów
użyteczności publicznej
objętych obowiązkiem
12.
modernizacji
energetycznej na
podstawie dyrektywy
2012/27/UE

Precyzują zapisy zawarte w Programie Ochrony Powietrza
Uchwała nr IV/16/7/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia
19 grudnia 2011r.
merytoryczne

15 pkt

ocena
merytoryczna

15 pkt

ocena
merytoryczna

Precyzują zapisy zawarte w Dyrektywie Parlamentu
Europejskiego
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października
2012r.
merytoryczne
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Poddziałanie 12.1.2
Lp.

Kryterium

Realizowane projekty
muszą wynikać z
lokalnych strategii
rozwoju usług
edukacyjnych. W
przypadku braku
strategii dla projektów
dotyczących
budowy/rozbudowy
obiektów oświatowych
1.
celem utworzenia
nowych miejsc
przedszkolnych,
wymagane jest
przedstawienie analizy
demograficznej
wskazującej zasadność
inwestycji w
perspektywie
wieloletniej.
Projektowane nowe
przedszkola powinny
być wyraźnie
2. wydzielone od części
szkolnej budynku, w
sposób gwarantujący
bezpieczeństwo dzieci
Wymagana jest analiza
ekonomiczna
3. wskazująca możliwość
zapewnienia środków
budżecie gminy na

Definicja

Miejsce
w WND

Rodzaj
kryterium

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

Waga
(jeśli
dotyczy)

n/d

Precyzują zapisy zawarte w Strategii RIT

merytoryczne

0/1

ocena
merytoryczna

Precyzują zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji
Narodowej i Sporu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
placówkach

merytoryczne

0/1

ocena
merytoryczna

Precyzują zapisy zawarte w Strategii RIT

merytoryczne

0/1

ocena
merytoryczna
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4.

5.

6.

7.

utrzymanie placówki w
perspektywie 5-letniej
Koncepcje projektów
powinny wynikać z
ustaleń konsultacji
społecznej z lokalną
społecznością
Preferowane projekty
na obszarach gmin i
dzielnic o niskim
wskaźniku
upowszechnienia
edukacji przedszkolnej
Preferowane projekty o
znaczeniu społecznym,
lokowane na obszarze
wskazanym w lokalnym
programie rewitalizacji
jako obszar zagrożony
wykluczeniem
społecznym, powiązany
z innym projektem
realizowanym w ramach
rewitalizacji społecznej
Preferowane projekty
realizowane na
obrzeżach miast, gdzie z
usług korzystają dzieci z
przynajmniej 2 gmin,
średni wskaźnik
upowszechnienia
edukacji przedszkolnej
w obu gminach nie
przekracza 80%, a liczba
dzieci kandydujących do
przedszkola ( w ciągu

Precyzują zapisy zawarte w Strategii RIT
merytoryczne

5 pkt

ocena
merytoryczna

merytoryczne

wskaźnik poniżej
75% - 10 pkt.
wskaźnik 76-85%
- 5 pkt

ocena
merytoryczna

merytoryczne

5 pkt

ocena
merytoryczna

merytoryczne

5 pkt

ocena
merytoryczna

Precyzują zapisy zawarte w Strategii RIT

Precyzują zapisy zawarte w Strategii RIT

Precyzują zapisy zawarte w Strategii RIT
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ostatnich 3 lat )
wynosiła co najmniej 1,7
os/miejsce

str. 122

Poddziałania RIT Zachodniego
Poddziałanie 4.3.2
Lp
.

Kryterium

Definicja

Miejsce
w WND

Rodzaj
kryterium

Sposób
weryfikacji

Etap Oceny
Kryterium

Waga
(jeśli
dotyczy)

Strategiczne

- obiekty
użyteczności
publicznej – 2 pkt
- obiekty
mieszkalne,
komunalne oraz
socjalne – 1 pkt
- pozostałe
obiekty – 0 pkt

Ocena
strategiczna

3,0

Strategiczne

Spełnienie
kryterium jest
konieczne do
przyznania
dofinansowania,
- obligatoryjne,
- zero jedynkowe,
- indywidualne,

Ocena
strategiczna

n/d

Strategiczne

Spełnienie
kryterium jest
konieczne do
przyznania
dofinansowania, obligatoryjne,
- zero jedynkowe,
- indywidualne,

Ocena
strategiczna

n/d

Funkcja użytkowa
obiektu*

1.

2.

* obiekt – infrastruktura
(budynek lub zespół
budynków), która
zarządzana jest przez
jeden podmiot jako
całość technicznoużytkowa

Efektywne
wykorzystanie alokacji

Ocenie wg tego kryterium będą podlegały projekty w kontekście
funkcji użytkowej obiektu, który jest przedmiotem projektu.

Ocenie wg tego kryterium będą podlegały projekty, w których
maksymalny poziom dofinansowania nie może przekroczyć 4 mln
złotych na 1 obiekt* . W związku z wykazanym w strategii RIT
zasadniczym problemem Subregionu Zachodniego, jakim jest stan
powietrza, konieczne jest swoiste rozproszenie interwencji i
objęcie nią jak największej ilości obiektów, które jej wymagają.

* obiekt – infrastruktura (budynek lub zespół budynków), która
zarządzana jest przez jeden podmiot jako całość technicznoużytkowa
Kompleksowość*
Ocenie wg tego kryterium będą podlegały projekty z zakresu
dofinansowania
termomodernizacji, przy założeniu, iż jeden obiekt może zostać
umożlwiająca szerokie
dofinansowany tylko jeden raz w ramach tego typu
oddziaływanie
przedsięwzięcia. Istotą kryterium jest kompleksowe wsparcie
3. projektów w skali całego jednego obiektu, w pełnym wymagającym tego zakresie w ramach
subregionu
jednego projektu z zakresu termomodernizacji. Chodzi o uniknięcie
sytuacji, w której jeden obiekt będzie objęty wieloma projektami,
* kompleksowość –
w ramach których odrębnie będą realizowane zadania z zakresu
realizacja wszystkich
wymiany źródła ciepła, ocieplenia budynku, wymiany okien itp.

-

-

-
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możliwych do
dofinansowania prac w
danym obiekcie w
ramach jednego
projektu

Ponowne zgłoszenie projektu zakładającego interwencję w
tożsamy obiekt, będzie skutkowało niespełnieniem kryterium.

Poddziałanie 12.1.2
Lp.

Kryterium

Stopień
1. upowszechnienia
edukacji przedszkolnej

2.

Forma opieki
przedszkolnej

Definicja

Miejsce
w WND

Rodzaj
kryterium

Ocenie wg tego kryterium będą podlegały projekty realizowane na
obszarze poszczególnych JST zdefiniowanych wg stopnia (%)
upowszechnienia edukacji przedszkolnej w wieku 3-4 lat w
stosunku do roku bazowego 2012

-

Strategiczne

Ocenie wg tego kryterium będą podlegały projekty realizowane na
obszarze poszczególnych JST zdefiniowanych wg formy opieki
przedszkolnej

-

Strategiczne

Sposób
weryfikacji
0 % - 50 % - 3 pkt
50 % - 70 % - 2 pkt
powyżej 70 % - 1
pkt,
- obligatoryjne,
- punktowe,
- indywidualne,
Przedszkola
publiczne – 2 pkt
Przedszkola
niepubliczne – 1
pkt,
- obligatoryjne,
- punktowe,
- indywidualne,

Etap Oceny
Kryterium

Waga
(jeśli
dotyczy)

Ocena
Strategiczna

4,0

Ocena
Strategiczna

2,0
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