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

operacji w ramach naboru z Poddziałania 8.3.1  
              
 

 Szczegółowe kryteria  
wyboru projektów –  

dostępu  
oraz  

premiujące 
 
 
 

Typy 
operacji w ramach  
naboru 

 
Kryteria dostępu 

 
Kryteria premiujące 

Wnioskodawcą/Partnerem  
w projekcie jest podmiot posiadający  
co najmniej roczne udokumentowane 
doświadczenie  
w prowadzeniu działalności  
w obszarze merytorycznym,  
którego dotyczy projekt.  

Projekt kieruje wsparcie  
do organów prowadzących ośrodki 
wychowania przedszkolnego  
albo ośrodków wychowania 
przedszkolnego, które nie 
korzystały ze środków EFS 
dostępnych w latach  
2007-2013 w ramach  
Poddziałania 9.1.1 POKL. 

Projekt kieruje wsparcie  
do powiatów z terenu 
województwa 
świętokrzyskiego,  
w których udział dzieci  
3-5 lat w wychowaniu 
przedszkolnym jest równy  
lub niższy 70%.    
 

Projekt jest komplementarny  
z inwestycjami 
infrastrukturalnymi    
zrealizowanymi  
w perspektywie finansowej  
2007-2013. 

 
Upowszechnianie i wzrost 
jakości edukacji przedszkolnej 
obejmujące następujące 
działania 

 
 
 

  

1.Tworzenie nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego  w 
nowopowstających ośrodkach 
wychowania przedszkolnego 
(OWP)  na obszarach z terenu 
województwa świętokrzyskiego  
o najwyższym zapotrzebowaniu 
na usługi edukacji przedszkolnej, 
z możliwością doposażenia w 
sprzęt, zakup materiałów 
dydaktycznych i/lub modernizacja 
istniejącej infrastruktury do 
potrzeb  i możliwości dzieci w 
wieku przedszkolnym. 

x x x x 

2. Wygenerowanie dodatkowych 
miejsc wychowania 
przedszkolnego w istniejących 
OWP, z możliwością doposażenia 
w sprzęt, zakup materiałów 
dydaktycznych i/lub modernizacja 
istniejącej infrastruktury do 
potrzeb i możliwości dzieci  
w wieku przedszkolnym. 

x x x x 



  
3. Rozszerzenie oferty OWP  

o dodatkowe zajęcia 
wyrównujące szanse edukacyjne 
dzieci, w tym szczególnie dzieci 
ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (m.in. dzieci  
z niepełnosprawnościami),  
poprzez realizację zajęć 
wspierających, wydłużenie czasu 
świadczenia usług wychowania 
przedszkolnego.    

x x x x 

 

 

Znakiem X zostały zaznaczone kryteria szczegółowe: dostępu i premiujące, które należy stosować dla danego typu operacji. 

 

 
 

 

UWAGA - wszyscy Wnioskodawcy niezależnie od wybranego typu operacji muszą spełnić również kryteria ogólne: formalne, merytoryczne  

oraz horyzontalne. 

 

UWAGA -  typ operacji nr 3 nie może być realizowany samodzielnie, lecz musi być powiązany z typem nr 1 lub 2. 

 


