
 

 

 

 

 

 

 

WYKAZ ZMIAN  

W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWEJ KADRY DLA GOSPODARKI  

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020  

(zatwierdzonym Uchwałą nr 50/541/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015 r.) 
W Szczegółowym opisie osi priorytetowej Kadry dla gospodarki Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, 

przyjętym Uchwałą nr 50/541/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 września 2015r. (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:  

1) Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pkt 6 Typy projektów otrzymuje brzmienie: 

 

6. Typy projektów  

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego – realizowany przez 
następujące działania: 

1.1 tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym 

dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami,  

w istniejących lub nowoutworzonych ośrodkach wychowania 

przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych), 

1.2 rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego                 o 

dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci            w zakresie 

stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z 

niepełnosprawności),  

1.3 wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego, 

1.4 doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli 

ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli     z 

rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Działania przedstawione w pkt 1.2 1.3, 1.4, będą realizowane wyłącznie jako 



uzupełnienie działań 1.1. Uwzględniając powyższy warunek, możliwe jest 
profilowanie interwencji poprzez dowolne łączenie wymienionych działań. 

2. Dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej – realizowany przez 
następujące działania:   

2.1 wsparcie funkcjonujących ośrodków wychowania przedszkolnego    w 

zakresie wykorzystania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego 

(również specjalnych i integracyjnych),, 

2.2 dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego       do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty 

edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej dziecku              z 

niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 

wyrównywanie deficytu wynikającego z niepełnosprawności, 

2.3 rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego                 o 

dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci           w zakresie 

stwierdzonych deficytów, 

2.4 wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania przedszkolnego, 

2.5 doskonalenie umiejętności, -kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli 

ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli    z 

rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Działania wymienione w pkt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 będą realizowane wyłącznie jako 
uzupełnienie działania 2.1. Uwzględniając powyższy warunek, możliwe jest 
profilowanie interwencji poprzez dowolne łączenie wymienionych działań. 

3. Wspieranie kompetencji kluczowych dzieci w zakresie porozumiewania się w 
językach obcych oraz kompetencji społecznych, inicjatywności, 
przedsiębiorczości, kreatywności – realizowany przez następujące działania: 

3.1 kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji 

kluczowych   

3.2. doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli    w 

zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji 

kluczowych  

Działanie wymienione w pkt 3.2. będzie realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 
działania 3.1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pkt 14 Limity i ograniczenia  otrzymuje brzmienie: 

 

W związku ze zdiagnozowanymi problemami grupy docelowej możliwe jest 

profilowanie interwencji poprzez łączenie typów projektu. 

 

Preferowane będą projekty z następujących obszarów strategicznej interwencji: 

− Obszary peryferyzacji społeczno-gospodarczej; 

− Obszary o słabym dostępie do usług publicznych; 

− Obszary wymagające restrukturyzacji i rewitalizacji. 

14. Limity i ograniczenia 

w realizacji projektów 

(jeśli dotyczy) 

Zgodnie z zapisami RPO WiM 2014-2020 dla PI 10i, tj. z warunkiem brzegowym 

wyboru operacji: operacje będą odpowiadać specyfice i potrzebom regionu, a także 

będą uzasadnione trendami demograficznymi. 

Ponadto: 

1. Wnioskodawca zapewni bieżącą działalność nowo utworzonych miejsc 

wychowania przedszkolnego, współfinansowanych ze środków EFS, przez okres nie 

dłuższy niż 12 miesięcy. 

Dotyczy  działania 1.1. w ramach 1 typu projektu. Powyższe  weryfikowane będzie 

na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, - zgodnie ze sposobem 

weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu. 

2. Wnioskodawca zapewnia, że dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w 

ośrodkach wychowania przedszkolnego, w których w  analogicznym zakresie 

obszarowym, co do treści i odbiorców (ogólnej liczby dzieci w ośrodku wychowania 

przedszkolnego)  nie były one finansowane od co najmniej 12 miesięcy 

poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie projektu (średniomiesięcznie) 

Dotyczy działania 1.2 w ramach 1 typu projektu i działania 2.2 oraz 2.3 w ramach 2 

typu projektu. Powyższe będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu,  zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym w 

Regulaminie konkursu.  

3. Wnioskodawca zapewnia, że wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc 

przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej 

gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 

realizacji projektu.  



Dotyczy działania 1.1 w ramach 1 typu projektu.  Powyższe weryfikowane będzie na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem 

weryfikacji wskazanym w Regulaminie.   

4.  W publicznych ośrodkach wychowania przedszkolnego dodatkowe zajęcia  

stymulujące rozwój psychoruchowy oraz rozwijające kompetencje społeczno-

emocjonalne są realizowane poza czasem bezpłatnego nauczania, wychowania, 

opieki określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2, art. 6 ust. 2  i art. 14 ust. 5 ustawy o 

systemie oświaty chyba, że wynikają one z potrzeb wymagających rozszerzenia 

zakresu zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, jak i zajęć w 

ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie 

oświaty, wówczas zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy oraz zajęcia 

rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne mogą być także realizowane w 

czasie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki. 

Dotyczy 1 i 2 typu projektu. Powyższe weryfikowane będzie na podstawie zapisów 

wniosku o dofinansowanie projektu,  zgodnie ze sposobem weryfikacji wskazanym 

w Regulaminie konkursu.   

5.  Organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego zobligowany jest 

do złożenia w treści wniosku o dofinansowanie zobowiązania do sfinansowania 

działalności bieżącej wyłącznie ze środków EFS bądź ze środków dotacji z budżetu 

gminy. W przypadku publicznych ośrodków wychowania przedszkolnego 

prowadzonych przez podmioty inne niż JST oraz niepublicznych ośrodków 

wychowania przedszkolnego należy w treści wniosku o dofinansowanie 

zadeklarować, że informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo 

utworzonych w ramach projektu EFS miejsc wychowania przedszkolnego nie będą 

uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie organowi 

dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności 

bieżącej nowo tworzonych miejsc w ramach projektu EFS. 

Dotyczy działania 1.1 w ramach 1 typu projektu. Powyższe weryfikowane będzie na 

podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

6. Przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie 

działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez ośrodek 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rozdział II Opis poszczególnych osi priorytetowych RPO WiM 2014-2020 oraz poszczególnych działań/ poddziałań: Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, pkt 15 Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (%) (jeśli dotyczy)  otrzymuje brzmienie: 

wychowania przedszkolnego. Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

realizacji projektu przez ośrodek wychowania przedszkolnego (nakłady środków na 

ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) 

prowadzonych przez ośrodek wychowania przedszkolnego w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). 

Dotyczy 3 typu projektu i weryfikowane będzie na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest zawrzeć 

oświadczenie o stosownej treści. 

7. Interwencja EFS zostanie skierowana do ośrodków wychowania przedszkolnego, 

funkcjonujących na terenie gminy, w której przynajmniej jedna szkoła podstawowa 

osiąga średni wynik sprawdzianu klas VI (część pierwsza i/lub druga) poniżej 

średniej wojewódzkiej.  

Dotyczy 3 typu projektu. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli w szkole, w 

których średnia ze sprawdzaniu klas VI (część pierwsza i/lub druga) jest na poziomie 

niższym niż średnia województwa z części pierwszej i/lub drugiej tego sprawdzianu. 

Jako średnia wojewódzka należy rozumieć średnią z ostatniego sprawdzianu klas VI 

, którego wyniki zostały opublikowane na stronie OKE Łomża do dnia opublikowania 

ogłoszenia o naborze.   

15.Warunki i planowany zakres 

stosowania  

cross-financingu (%) 

(jeśli dotyczy) 

Do 10%  finansowania unijnego projektu na warunkach określonych w Wytycznych 

w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

Wydatki na inwestycje infrastrukturalne, są ponoszone, gdy spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

i. organ prowadzący nie dysponuje infrastrukturą, która byłaby możliwa  

do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej  bądź jej 

wykorzystanie jest nieracjonalne; 

ii. potrzeba wydatkowania środków została potwierdzona analizą potrzeb i 

trendów demograficznych w ujęciu terytorialnym (w perspektywie 

kolejnych 3 lat); 



 

 

 

 

 

 

 

4. Rozdział IV Załączniki, Zał. Nr 3 Kryteria wyboru wraz z wymogami formalnymi, Działanie 2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej 

otrzymuje brzmienie: 

iii. infrastruktura została zaprojektowana zgodnie z koncepcją uniwersalnego 

projektowania. 

 

WYMOGI FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 
KONKURSOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA LATA 2014-2020 

  Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy wdrożeniowej „w razie stwierdzenia we wniosku o dofinansowanie projektu braków formalnych lub oczywistych omyłek pisarskich właściwa 
instytucja wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej omyłki w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia” (tryb konkursowy). 

Lp. Nazwa wymogu Definicja wymogu 
Opis znaczenia 

wymogu 
 

1.  Wniosek złożono w wersji papierowej. 

W ramach wymogu weryfikowane 

będzie złożenie wersji papierowej 

wniosku, stanowiącej wydruk z 

lokalnego systemu informatycznego. 

Ocena spełnienia wymogu polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej 

„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 

poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 

Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 

strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym wykaże, że 

wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe 

elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

2.  

Wersja elektroniczna wniosku jest zgodna 

z wersją papierową (sumy kontrolne 

wersji papierowej i elektronicznej są 

tożsame) oraz wydruk zawiera wszystkie 

strony o sumie kontrolnej zgodnej z 

wersją elektroniczną.  

W ramach wymogu weryfikowana 

będzie spójność sum kontrolnych 

wersji elektronicznej i papierowej 

wniosku oraz kompletność stron wersji 

papierowej wniosku o sumie 

kontrolnej zgodnej z wersją 

elektroniczną. W przypadku 

zidentyfikowania niezgodności sumy 

kontrolnej pomiędzy wersją 

elektroniczną a wersją papierową 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 

poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 

Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 

strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym wykaże, że 

wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe 

elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 



wniosku, uzupełnieniu podlega jedynie 

wersja papierowa wniosku. 

Ocena spełnienia wymogu polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej 

„tak” albo „nie”. 

3.  

Wniosek w wersji papierowej został 

opatrzony podpisami i pieczęciami osoby 

uprawnionej/osób uprawnionych do 

podejmowania wiążących decyzji w 

imieniu Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 

dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane 

będzie opatrzenie wersji papierowej 

podpisami i pieczęciami osoby 

uprawnionej/osób uprawnionych do 

podejmowania wiążących decyzji 

(zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie) w imieniu 

Wnioskodawcy i Partnerów. 

Przez złożenie podpisu należy 

rozumieć opatrzenie wniosku o 

dofinansowanie podpisem czytelnym 

(z imienia i nazwiska) bądź złożenie 

podpisu nieczytelnego (parafy) wraz z 

pieczęcią imienną. 

Ocena spełnienia wymogu polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej 

„tak” albo „nie”. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 

poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 

Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 

strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym wykaże, że 

wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe 

elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

4.  
Wraz z wnioskiem złożono wszystkie 

wymagane załączniki, zgodnie z 

Regulaminem konkursu (o ile dotyczy). 

W ramach wymogu weryfikowane 

będzie czy do wniosku dołączone 

zostały wszystkie wymagane załączniki 

określone w Regulaminie konkursu (o 

ile dotyczy). 

Ocena spełnienia wymogu polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej 

„tak”, „nie” albo stwierdzeniu, że 

wymóg „nie dotyczy” danego projektu. 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 

poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 

Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 

strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym wykaże, że 

wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe 

elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

5.  

Wniosek nie zawiera innych braków 

formalnych lub oczywistych omyłek, 

których uzupełnienie lub poprawa 

prowadziłaby do istotnej modyfikacji 

wniosku o dofinansowanie. 

W ramach wymogu weryfikowane 

będzie czy wniosek nie zawiera innych 

braków formalnych lub oczywistych 

omyłek, których uzupełnienie lub 

poprawa prowadziłaby do istotnej 

W przypadku niespełnienia wymogu, Wnioskodawca zostanie wezwany do 

poprawienia/ uzupełnienia dokumentów w terminie nie krótszym niż 7 dni. Jeśli 

Wnioskodawca nie dotrzyma tego terminu lub ponowna weryfikacja wniosku od 

strony poprawności przedłożonej dokumentacji pod względem formalnym wykaże, że 

wskazane uchybienia nie zostały usunięte lub wniosek uzupełniono o inne/dodatkowe 



 

modyfikacji wniosku o 

dofinansowanie, zgodnie z art. 43 

ustawy z dn. 11 lipca 2014 r. o 

zasadach realizacji programów w 

zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020, a które nie 

zostały ujęte w wymogach 1-4.  

Ocena spełnienia wymogu polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej 

„tak”, „nie”. 

elementy, nie jest on dalej rozpatrywany. 

KRYTERIA FORMALNE WYBORU PROJEKTÓW 
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia kryterium 

 

1.  

Wnioskodawca zgodnie ze 

Szczegółowym Opisem Osi 

Priorytetowych RPO WiM 2014-2020 

jest podmiotem uprawnionym do 

ubiegania się o dofinansowanie w 

ramach właściwego 

Działania/Poddziałania RPO WiM 2014-

2020. 

W ramach kryterium weryfikowana 

będzie zgodność Wnioskodawcy z typem 

beneficjentów wskazanym w 

Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

RPO WiM 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak” 

albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej 

albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

2.  
Wnioskodawca składa dopuszczalną w 

Regulaminie konkursu liczbę wniosków o 

dofinansowanie projektu (o ile dotyczy). 

Kryterium dotyczy wniosków o różnej 

sumie kontrolnej. W ramach kryterium 

weryfikuje się liczbę prawidłowo 

złożonych przez Wnioskodawcę 

wniosków o dofinansowanie projektu w 

ramach danego konkursu. Po 

przekroczeniu dopuszczalnej liczby 

wniosków, kolejne wnioski zostaną 

pozostawione bez rozpatrzenia. 

Decyduje kolejność wpływu wersji 

elektronicznej w lokalnym systemie 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej 

albo oceny formalno-merytorycznej. 

 



                                                 
1Powyższa kwota jest przeliczana na PLN z wykorzystaniem miesięcznego obrachunkowego kursu wymiany stosowanego przez Komisję Europejską aktualnego na dzień ogłoszenia konkursu w 
przypadku projektów konkursowych albo na dzień wystosowania wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w przypadku projektów pozakonkursowych. Kurs jest 
publikowany na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/budget/inforeuro/index.cfm?fuseaction=home&Language=en    
2 Zgodnie z art. 67 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE z 20.12.2013, str. 320 L 347, z późn. zm.). 

informatycznym. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 

„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium 

„nie dotyczy” danego projektu. 

3.  

Wydatki w projekcie o wartości 

nieprzekraczającej wyrażonej w PLN 

równowartości kwoty 100 000 EUR
1
 

wkładu publicznego
2
 są rozliczane 

uproszczonymi metodami, o których 

mowa w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w zakresie 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020. 

W ramach kryterium weryfikowane 

będzie zastosowanie w projekcie o 

wartości nieprzekraczającej wyrażonej w 

PLN równowartości kwoty 100 000 EUR 

wkładu publicznego uproszczonych 

metod rozliczania wydatków. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 

„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium 

„nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej 

albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

4.  

Wnioskodawca i Partnerzy (o ile dotyczy) 

nie podlega/ją wykluczeniu z  możliwości 

ubiegania się o dofinansowanie ze 

środków UE na podstawie odrębnych 

przepisów. 

W ramach kryterium weryfikowane 

będzie czy Wnioskodawca oraz 

Partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają 

wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania, w tym wykluczeniu, o 

którym mowa w: 

- art. 207 ust. 4 i ust.7 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych; 
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej 

albo oceny formalno-merytorycznej. 

 



wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej; 
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod 

groźbą kary . 

Kryterium weryfikowane na podstawie 

Oświadczenia Wnioskodawcy 

i Partnerów (o ile dotyczy) 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak” 

albo „nie”. 

5.  

W przypadku projektu partnerskiego 

wniosek spełnia wymogi dotyczące 

utworzenia partnerstwa, o których 

mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 

2014 r. o zasadach realizacji programów 

w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie 2014-

2020. 

W ramach kryterium weryfikowane 

będzie spełnienie przez Wnioskodawcę 

wymogów w zakresie utworzenia 

partnerstwa zgodnie z art. 33 ustawy 

wdrożeniowej. 

Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 

„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium 

„nie dotyczy” danego projektu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej 

albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

6.  
Okres realizacji projektu zawiera się 

w przedziale 1 stycznia 2014 – 31 

grudnia 2023 roku. 

W ramach kryterium weryfikowane 

będzie, czy w polu wniosku dotyczącym 

okresu realizacji projektu wpisano 

właściwy okres realizacji projektu. Ocena 

spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak” 

albo „nie”. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej 

albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

7.  
Wniosek oraz załączniki (o ile dotyczy) 

wypełniono w języku polskim. 

W ramach kryterium weryfikowane 

będzie czy wniosek oraz załączniki (o ile 

dotyczy) wypełnione są w języku 

polskim. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny formalnej 

albo oceny formalno-merytorycznej. 

 



 

 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak” 

albo „nie”. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE WYBORU PROJEKTÓW 
Kryteria mają zastosowanie do wszystkich projektów wybieranych w trybie konkursowym w ramach RPO WiM 2014-2020 

Kryteria zerojedynkowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

Zgodność wniosku z zapisami 

właściwej Osi Priorytetowej RPO WiM 

2014-2020 i SZOOP RPO WiM 2014-

2020 w zakresie: typu projektu, 

wyboru grupy docelowej, minimalnej i 

maksymalnej wartości projektu oraz 

limitów i ograniczeń w realizacji 

projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność zapisów złożonego wniosku o 

dofinansowanie z wymogami 

przewidzianymi dla danego 

Działania/Poddziałania w ramach RPO 

WiM 2014-2020 zawartymi w SZOOP RPO 

WiM 2014-2020 w zakresie: 

• zgodności typu projektu z 

wykazem zawartym w „Typach 

projektów” w SZOOP RPO WiM 

2014-2020, 

• zgodności wyboru grupy 

docelowej z wykazem zawartym 

w „Grupa docelowa/ ostateczni 

odbiorcy wsparcia w SZOOP RPO 

WiM 2014-2020 (o ile dotyczy), 

• zgodności z minimalną i 

maksymalną wartością projektu 

wskazaną w SZOOP RPO WiM 

2014-2020 (o ile dotyczy), 

• limitów i ograniczeń w realizacji 

projektów wskazanych w SZOOP 

RPO WiM 2014-2020 (o ile 

dotyczy). 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 



Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznych „tak” 

albo „nie”. 

 

2.  

Poziom cross-financingu nie 

przekracza dopuszczalnego poziomu 

określonego w  SZOOP  RPO WiM 

2014-2020 dla danego Działania/ 

Poddziałania. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność poziomu cross-financingu z 

limitem określonym dla danego 

Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 

2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 

„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 

dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium, o ile w 

Regulaminie konkursu nie wskazano 

inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest 

kierowany do negocjacji w zakresie 

dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

3.  

Poziom środków trwałych (w tym 

cross-financing) jako % wydatków 

kwalifikowalnych nie przekracza 

dopuszczalnego poziomu określonego 

w  SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla 

danego Działania/ Poddziałania. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność poziomu środków trwałych (w 

tym cross-financing), z limitem 

określonym dla danego 

Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 

2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 

„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 

dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium, o ile w 

Regulaminie konkursu nie wskazano 

inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest 

kierowany do negocjacji w zakresie 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 



dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

4.  

Poziom wkładu własnego beneficjenta 

jako % wydatków kwalifikowalnych 

jest zgodny z poziomem określonym w  

SZOOP RPO WiM 2014-2020 dla 

danego Działania/ Poddziałania. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność poziomu wkładu własnego z 

limitem określonym dla danego 

Działania/Poddziałania w SZOOP RPO WiM 

2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznych „tak” 

albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium, o ile w 

Regulaminie konkursu nie wskazano 

inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest 

kierowany do negocjacji w zakresie 

dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

5.  
Poziom kosztów pośrednich jest 

zgodna z limitami określonymi w 

Regulaminie konkursu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność poziomu kosztów pośrednich, 

wskazanych we wniosku o 

dofinansowanie, z limitami określonymi w 

Regulaminie konkursu na podstawie 

zapisów zawartych w Wytycznych w 

zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 

„nie” albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 

dotyczy” danego projektu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium, o ile w 

Regulaminie konkursu nie wskazano 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 



inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest 

kierowany do negocjacji w zakresie 

dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

6.  
Zgodność projektu z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn (w oparciu o 

standard minimum). 

W ramach kryterium weryfikowane będzie 

spełnienie standardu minimum oceniane 

na podstawie kryteriów oceny 

określonych w Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w 

ramach funduszy unijnych na lata 2014-

2020. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 

„nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium, o ile w 

Regulaminie konkursu nie wskazano 

inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest 

kierowany do negocjacji w zakresie 

dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

7.  
Zgodność projektu z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność projektu z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, o której mowa 

w art. 8 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 



Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznych „tak” 

albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium, o ile w 

Regulaminie konkursu nie wskazano 

inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest 

kierowany do negocjacji w zakresie 

dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

8.  

Zgodność projektu z zasadą równości 

szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność projektu z zasadą równości 

szans i niedyskryminacji, o której mowa w 

art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i 

Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 



rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznych „tak” 

albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium, o ile w 

Regulaminie konkursu nie wskazano 

inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest 

kierowany do negocjacji w zakresie 

dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

9.  

Projekt jest zgodny z właściwym 

prawodawstwem krajowym, w tym z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo Zamówień Publicznych. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność projektu z prawodawstwem 

krajowym, w tym z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznych „tak” 

albo „nie”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium, o ile w 

Regulaminie konkursu nie wskazano 

inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest 

kierowany do negocjacji w zakresie 

dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 

10.  
Zgodność projektu z zasadami pomocy 

publicznej lub pomocy de minimis. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu z zasadami 

pomocy publicznej w odniesieniu do form 

wsparcia, wydatków i grup docelowych, 

jak również oceniana będzie możliwość 

udzielenia w ramach projektu pomocy de 

minimis/pomocy publicznej, 

uwzględniając reguły ogólne jej 

przyznawania oraz warunki jej 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

 



 

 

 

 

dopuszczalności w danym typie projektu. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznych „tak”, 

„nie” lub „nie dotyczy”. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium, o ile w 

Regulaminie konkursu nie wskazano 

inaczej.  

Po ocenie warunkowej projekt jest 

kierowany do negocjacji w zakresie 

dotyczącym warunkowo dokonanej oceny. 

11.  
Negocjacje zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 

Zakończenie negocjacji wynikiem 

pozytywnym oznacza: 

- uznanie za spełnione zerojedynkowych 

kryteriów obligatoryjnych, które w trakcie 

oceny merytorycznej warunkowo uznane 

zostały  za spełnione i/lub 

- przyznanie wyższej liczby punktów za 

spełnienie punktowych kryteriów 

merytorycznych, która była warunkowo 

przyznana przez oceniających. 

Ocena spełnienia kryterium polega na 

przypisaniu mu wartości logicznej „tak”, 

„nie”  albo stwierdzeniu, że kryterium „nie 

dotyczy” danego projektu. 

Kryterium będzie uznane za spełnione w 

przypadku wprowadzenia do wniosku 

wszystkich wymaganych zmian 

wskazanych przez oceniających w Kartach 

Oceny Merytorycznej  lub Formalno –

Merytorycznej lub akceptacji  przez IOK 

stanowiska Wnioskodawcy 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Projekty 

niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 



Kryteria punktowe 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

1. 

Adekwatność doboru grupy docelowej 

do właściwego celu szczegółowego 

RPO WiM 2014-2020 oraz jakość 

diagnozy specyfiki tej grupy. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

adekwatność doboru grupy docelowej do 

właściwego celu szczegółowego RPO WiM 

2014-2020 oraz jakość diagnozy specyfiki 

tej grupy, w tym opis: 

• istotnych cech uczestników (osób lub 

podmiotów), którzy zostaną objęci 

wsparciem w kontekście 

zdiagnozowanej sytuacji problemowej, 

• potrzeb uczestników projektu w 

kontekście wsparcia, które ma być 

udzielane w ramach projektu, 

• barier, na które napotykają uczestnicy 

projektu, 

• sposobu rekrutacji uczestników 

projektu, w tym kryteriów rekrutacji i 

kwestii zapewnienia dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu 

punktów w zakresie zgodnym z kartą 

oceny, stanowiącą załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium i skierowania 

projektu do negocjacji we wskazanym w 

karcie oceny zakresie dotyczącym 

warunkowo dokonanej oceny. 

 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 

przedmiotowego kryterium można uzyskać: 

• W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max  25 pkt, przy czym 

przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co 

najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 15 pkt 

• W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  20 pkt, przy czym przez 

spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 

60% punktów w ramach danego kryterium tj.12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą  w 

Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

 

. 

2. 

Zgodność projektu z właściwym celem 

szczegółowym Priorytetu 

Inwestycyjnego RPO WiM 2014-2020 

oraz adekwatność doboru i opisu 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność projektu z właściwym celem 

szczegółowym Priorytetu Inwestycyjnego 

RPO WiM 2014-2020 oraz adekwatność 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 

przedmiotowego kryterium można uzyskać: 

• W projektach, które nie zawierają analizy ryzyka: max  15 pkt, przy czym 

przez spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co 



wskaźników, źródeł oraz sposobu ich 

pomiaru. 

 

doboru i opisu wskaźników, źródeł oraz 

sposobu ich pomiaru, w tym: 

• wskazanie celu projektu, 

• dobór i opis wskaźników realizacji 

celów, (wskaźników rezultatu i 

produktu, w tym wskaźników 

programowych i specyficznych), 

• wskazanie źródeł i sposobów 

pomiaru wskaźników 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu 

punktów w zakresie zgodnym z kartą 

oceny, stanowiącą załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium i skierowania 

projektu do negocjacji we wskazanym w 

karcie oceny zakresie dotyczącym 

warunkowo dokonanej oceny. 

najmniej 60% punktów w ramach danego kryterium tj. 9 pkt 

• W projektach, które zawierają analizę ryzyka: max  10 pkt, przy czym przez 

spełnienie przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 

60% punktów w ramach danego kryterium tj. 6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą  w 

Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

 

3. 
Trafność opisanej analizy ryzyka 

nieosiągnięcia założeń projektu. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

trafność opisanej analizy ryzyka 

nieosiągnięcia założeń projektu (o ile 

dotyczy), w tym: 

• sytuacji, których wystąpienie utrudni 

lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 

docelowej wskaźników rezultatu, 

• sposobu identyfikacji wystąpienia 

takich sytuacji (zajścia ryzyka), 

• działań, które zostaną podjęte, aby 

zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie 

będą mogły zostać podjęte, aby 

zminimalizować skutki wystąpienia 

ryzyka. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu 

punktów w zakresie zgodnym z kartą 

oceny, stanowiącą załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Kryterium podlega ocenie wówczas, gdy wymóg przedstawienia analizy ryzyka 

wskazano w Regulaminie konkursu. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 

przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, przy czym przez spełnienie 

przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w 

ramach danego kryterium tj.  

6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą  w 

Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

 



Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium i skierowania 

projektu do negocjacji we wskazanym w 

karcie oceny zakresie dotyczącym 

warunkowo dokonanej oceny. 

4. 
Spójność zadań przewidzianych do 

realizacji w ramach projektu oraz 

trafność doboru i opisu tych zadań. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

spójność zadań przewidzianych do 

realizacji w ramach projektu oraz trafność 

doboru i opisu tych zadań, w tym: 

• szczegółowy opis i uzasadnienie 

potrzeby realizacji zadań oraz 

racjonalność harmonogramu realizacji 

projektu, 

• przyporządkowanie wskaźników 

realizacji do właściwego zadania, 

• uzasadnienie wyboru Partnerów do 

realizacji poszczególnych zadań (o ile 

dotyczy), 

• sposób, w jaki zostanie zachowana 

trwałość rezultatów projektu (o ile 

dotyczy), 

• trafność doboru wskaźników (w tym 

ich wartości docelowej dla rozliczenia 

kwot ryczałtowych) i dokumentów 

potwierdzających ich wykonanie (o ile 

dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu 

punktów w zakresie zgodnym z kartą 

oceny, stanowiącą załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium i skierowania 

projektu do negocjacji we wskazanym w 

karcie oceny zakresie dotyczącym 

warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 

przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, przy czym przez spełnienie 

przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w 

ramach danego kryterium tj.  

12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą  w 

Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

 



5. 

Adekwatność potencjału 

Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 

dotyczy) oraz sposobu zarządzania 

projektem. 

 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

adekwatność potencjału Wnioskodawcy i 

Partnerów (o ile dotyczy) oraz sposobu 

zarządzania projektem, w tym opis: 

• potencjału finansowego, 

• posiadanego potencjału kadrowego 

oraz sposobu jego wykorzystania w 

ramach projektu, 

• posiadanego potencjału technicznego, 

w tym sprzętowego i warunków 

lokalowych, 

• kadry zewnętrznej zaangażowanej do 

realizacji projektu, 

• struktury zarządzania projektem. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu 

punktów w zakresie zgodnym z kartą 

oceny, stanowiącą załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium i skierowania 

projektu do negocjacji we wskazanym w 

karcie oceny zakresie dotyczącym 

warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 

przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, przy czym przez spełnienie 

przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w 

ramach danego kryterium tj.  

6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą  w 

Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

 

6. 

Adekwatność doświadczenia 

Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 

dotyczy) do zakresu realizacji projektu 

oraz ich potencjał społeczny 

 

W ramach kryterium weryfikowana 

będzie: 

• adekwatność doświadczenia 

Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 

dotyczy) do zakresu realizacji projektu, 

w tym w zakresie tematycznym, 

jakiego dot. projekt, na rzecz grupy 

docelowej, do której skierowany 

będzie projekt oraz na określonym 

terytorium, którego będzie dotyczyć 

realizacja projektu, 

• opis potencjału społecznego 

Wnioskodawcy i Partnerów (o ile 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 

przedmiotowego kryterium można uzyskać max  10 pkt, przy czym przez spełnienie 

przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w 

ramach danego kryterium tj.  

6 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą  w 

Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

 



 

 

 

dotyczy). 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu 

punktów w zakresie zgodnym z kartą 

oceny, stanowiącą załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium i skierowania 

projektu do negocjacji we wskazanym w 

karcie oceny zakresie dotyczącym 

warunkowo dokonanej oceny. 

7. Prawidłowość budżetu projektu. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

prawidłowość budżetu projektu, w tym: 

• racjonalność i efektywność wydatków 

projektu (rozumiana jako relacja 

nakład/rezultat oraz rynkowość 

kosztów) oraz kwalifikowalność 

wydatków, 

• niezbędność wydatków do realizacji 

projektu i osiągania jego celów, 

• poprawność uzasadnień kosztów (o ile 

dotyczy). 

• techniczna poprawność wypełnienia 

budżetu projektu. 

Ocena kryterium polega na przyznaniu mu 

punktów w zakresie zgodnym z kartą 

oceny, stanowiącą załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Istnieje możliwość dokonania warunkowej 

oceny spełniania kryterium i skierowania 

projektu do negocjacji we wskazanym w 

karcie oceny zakresie dotyczącym 

warunkowo dokonanej oceny. 

Spełnienie kryterium jest konieczne do przyznania dofinansowania. Za spełnienie 

przedmiotowego kryterium można uzyskać max  20 pkt, przy czym przez spełnienie 

przedmiotowego kryterium należy rozumieć uzyskanie co najmniej 60% punktów w 

ramach danego kryterium tj.  

12 pkt 

Projekty niespełniające przedmiotowego kryterium są odrzucane na etapie oceny 

merytorycznej albo oceny formalno-merytorycznej. 

Wagi punktowe za spełnienie poszczególnych składowych kryterium zawarte będą  w 

Karcie oceny stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

 



KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Ocena 
(Tak / Nie 
lub pkt.) 

 

Zastosowanie kryterium 
(TAK/NIE) 

Projekty 
konkursowe 

 

Projekty 
pozakonkurso

we  (np. ZIT,ZIT 
bis, projekty  

PUP) 

1. 

Okres realizacji projektu jest nie dłuższy 

niż 24 miesiące. 

 

 

 

Dotyczy 2 i 3 typu projektu - Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem 

weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu. 

Zakładany okres realizacji projektu wynika z 

doświadczenia we wdrażaniu projektów w 

ramach PO KL, pozwoli na kompleksowe 

wykonanie planowanych działań oraz wpłynie na 

racjonalne wydatkowanie środków (relacja 

nakład/rezultat). 

Kryterium obligatoryjne, 

zerojedynkowe, weryfikowane 

na etapie oceny formalnej lub 

formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające danego 

kryterium są odrzucane na 

etapie oceny formalnej lub 

formalno-merytorycznej. 

TAK/NIE TAK NIE 

2. 

Wnioskodawca zapewnia, w ramach 

procesu rekrutacji dzieci, stosowanie w 

pierwszej kolejności następujących 

kryteriów: 

- dziecko wywodzi się z rodziny o 

najniższym dochodzie przypadającym na 

członka gospodarstwa domowego; 

- dziecko nie uczestniczyło w żadnej 

formie edukacji przedszkolnej; 

Dotyczy 2 typu projektu - Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem 

weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu. 

Kryterium to na ma na celu objęcie wsparciem  

dzieci z rodzin napotykających na bariery w 

dostępie do edukacji przedszkolnej, zgodnie z 

diagnozą przedstawioną w RPO WiM 2014-2020. 

 

 

Kryterium obligatoryjne, 

zerojedynkowe, weryfikowane 

na etapie oceny formalnej lub 

formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające danego 

kryterium są odrzucane na 

etapie oceny formalnej lub 

formalno-merytorycznej. 

TAK/NIE TAK NIE 

3. 

Wnioskodawca w okresie realizacji 

projektu prowadzi biuro projektu (lub 

posiada siedzibę, filię, delegaturę, 

oddział czy inną prawnie dozwoloną 

formę organizacyjną działalności 

podmiotu) na terenie województwa 

Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu -  Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem 

weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu. 

Kryterium obligatoryjne, 

zerojedynkowe, weryfikowane 

na etapie oceny formalnej lub 

formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające danego 

kryterium są odrzucane na 

TAK/NIE TAK NIE 



warmińsko – mazurskiego. etapie oceny formalnej lub 

formalno-merytorycznej. 

 

 

KRYTERIA SPECYFICZNE OBLIGATORYJNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Ocena 
(Tak / Nie 
lub pkt.) 

 

Zastosowanie kryterium 
(TAK/NIE) 

Projekty 
konkursowe 

 

Projekty 
pozakonkursowe  
(np. ZIT,ZIT bis, 
projekty  PUP) 

1. 

Projekt został przygotowany na 

podstawie diagnozy zatwierdzonej 

przez organ prowadzący bądź osobę 

upoważnioną do podejmowania decyzji. 

 

 

Dotyczy 1 typu projektu - Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem 

weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu . 

 

Wnioski z diagnozy opracowanej na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie 

projektu powinny stanowić jego element.  

Przedstawione w treści wniosku wyniki diagnozy 

powinny składać się z co najmniej dwóch 

elementów, tj.: 

1. Analizy zapotrzebowania na nowe miejsca 

wychowania przedszkolnego uwzględniającej: 

• liczbę dostępnych miejsc wychowania 

przedszkolnego w ośrodkach 

wychowania przedszkolnego na terenie 

gminy/miasta; 

• liczbę brakujących miejsc wychowania 

przedszkolnego w ośrodkach 

wychowania przedszkolnego na terenie 

gminy/miasta; 

Kryterium obligatoryjne, 

zerojedynkowe, weryfikowane 

na etapie oceny merytorycznej 

lub formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające danego 

kryterium są odrzucane na 

etapie oceny merytorycznej lub 

formalno-merytorycznej. 

TAK/NIE TAK NIE 



• prognozowane w perspektywie 3-letniej 

zapotrzebowanie na miejsca 

wychowania przedszkolnego w 

ośrodkach wychowania przedszkolnego 

na terenie gminy/miasta (na podstawie 

liczby urodzeń dzieci); 

• w przypadku projektów zakładających 

tworzenie miejsc wychowania 

przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z 

niepełnosprawnościami analiza 

powinna uwzględniać dane, zarówno w 

zakresie dostępnych, jak i brakujących 

miejsc dla dzieci z 

niepełnosprawnościami na terenie 

danej gminy/miasta. 

Zawarta w treści wniosku o dofinansowanie 

projektu analiza powinna potwierdzić, iż liczba 

utworzonych w ramach udzielonego wsparcia 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w 

perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na tego 

typu usługę w gminie/na terenie miasta, w 

których są one tworzone (uwzględnia zmiany 

demograficzne, które nastąpią zarówno w 

okresie realizacji, jak i trwałości projektu). 

2. Analizy potrzeb ośrodka wychowania 

przedszkolnego, obejmującej: 

• wyposażenie/doposażenie bazy 

dydaktycznej i naukowej ośrodka 

wychowania przedszkolnego (jeśli 

dotyczy); 

• rozszerzenie oferty ośrodka wychowania 

przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci 

w zakresie stwierdzonych deficytów, w 

tym deficytów wynikających z 



niepełnosprawności (jeśli dotyczy); 

• wydłużenie godzin pracy ośrodka 

wychowania przedszkolnego (jeśli 

dotyczy); 

• doskonalenie umiejętności, kompetencji 

lub kwalifikacji nauczycieli ośrodka 

wychowania przedszkolnego do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym 

w szczególności z dziećmi ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi oraz w 

zakresie współpracy nauczycieli z 

rodzicami, w tym radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych (jeśli dotyczy). 

Zakres diagnozy powinien być powiązany z 

działaniami możliwymi do realizacji w ramach 1 

typu projektu. 

Co więcej, obydwa elementy diagnozy wskazane 

w pkt. 1 i 2 powinny być przygotowane i 

przeprowadzone przez ośrodek wychowania 

przedszkolnego, organ prowadzący ośrodek 

wychowania przedszkolnego lub inny podmiot 

prowadzący działalność o charakterze 

edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona 

przez organ prowadzący bądź osobę 

upoważnioną do podejmowana decyzji, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w danej jednostce. 

Dodatkowo podmiot przeprowadzający diagnozę 

ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji 

systemu wspomagania pracy ośrodków 

wychowania przedszkolnego, tj. placówki 

doskonalenia nauczycieli, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki 

pedagogicznej.  

Diagnoza nie jest załącznikiem do wniosku o 

dofinansowanie, ale powinna być dostępna np. 

podczas negocjacji, kontroli projektu.  



2. 

Wnioskodawca zapewnia zachowanie 

trwałości  utworzonych w ramach 

projektu miejsc wychowania 

przedszkolnego, przez okres co 

najmniej 2 lat od daty zakończenia 

realizacji projektu. 

Dotyczy 1 typu projektu - Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem 

weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu. 

Kryterium ma na celu zapewnienie trwałości 

efektów realizacji projektu.  Trwałość rozumiana 

jest jako instytucjonalna gotowość ośrodków 

wychowania przedszkolnego do świadczenia 

usług przedszkolnych w ramach utworzonych w 

projekcie miejsc wychowania przedszkolnego 

finansowana ze środków innych niż europejskie. 

Wnioskodawca w treści wniosku o 

dofinansowanie projektu zobowiązany jest złożyć 

oświadczenie dotyczące zapewnienia zachowania 

trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc 

wychowania przedszkolnego przez okres co 

najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji 

projektu, wskazując dodatkowo sposób 

finansowania placówki po zakończeniu realizacji 

projektu. 

 

 

Kryterium obligatoryjne, 

zerojedynkowe, weryfikowane 

na etapie oceny merytorycznej 

lub formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające danego 

kryterium są odrzucane na 

etapie oceny merytorycznej lub 

formalno-merytorycznej. 

 

TAK/NIE TAK NIE 

3. 

Realizacja wsparcia w danym ośrodku 

wychowania przedszkolnego 

każdorazowo zostanie poprzedzona 

diagnozą, zatwierdzoną przez organ 

prowadzący bądź osobę upoważnioną 

do podejmowania decyzji. 

Dotyczy 2 typu projektu - Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, zgodnie ze sposobem 

weryfikacji wskazanym w Regulaminie konkursu . 

 

Wnioski z diagnozy opracowanej na etapie 

przygotowania wniosku o dofinansowanie 

projektu powinny stanowić jego element.  

Przedstawione w treści wniosku wyniki diagnozy 

obligatoryjnie powinny zawierać analizę 

możliwości wykorzystania wolnych miejsc 

wychowania przedszkolnego w danym ośrodku 

wychowania przedszkolnego (również 

specjalnych i integracyjnych) oraz, o ile dotyczy 

takie elementy jak: 

Kryterium obligatoryjne, 

zerojedynkowe, weryfikowane 

na etapie oceny merytorycznej 

lub formalno-merytorycznej. 

Projekty niespełniające danego 

kryterium są odrzucane na 

etapie oceny merytorycznej lub 

formalno-merytorycznej. TAK/NIE TAK NIE 



- dostosowanie istniejących miejsc wychowania 

przedszkolnego       do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami lub realizacja 

dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej 

umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością 

udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez 

wyrównywanie deficytu wynikającego z 

niepełnosprawności, 

- rozszerzenie oferty ośrodka wychowania 

przedszkolnego                 o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne dzieci           w 

zakresie stwierdzonych deficytów, 

- wydłużenie godzin pracy ośrodków wychowania 

przedszkolnego, 

- doskonalenie umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w 

zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w 

tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

Diagnoza powinna być przygotowana i 

przeprowadzona przez ośrodek wychowania 

przedszkolnego, organ prowadzący ośrodek 

wychowania przedszkolnego lub inny podmiot 

prowadzący działalność o charakterze 

edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona 

przez organ prowadzący bądź osobę 

upoważnioną do podejmowana decyzji, zgodnie z 

przepisami obowiązującymi w danej jednostce. 

Dodatkowo podmiot przeprowadzający diagnozę 

ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji 

systemu wspomagania pracy ośrodków 

wychowania przedszkolnego, tj. placówki 

doskonalenia nauczycieli, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki 

pedagogicznej. 



Diagnoza nie jest załącznikiem do wniosku o 

dofinansowanie, ale powinna być dostępna np. 

podczas negocjacji, kontroli projektu.  

 

 

KRYTERIA SPECYFICZNE FAKULTATYWNE 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

Ocena 
(Tak / Nie 
lub pkt.) 
 

Zastosowanie kryterium 
(TAK/NIE) 

Projekty 
konkursowe 
 

Projekty 
pozakonkurso
we  (np. 
ZIT,ZIT bis, 
projekty  PUP) 

1. 

Wnioskodawca tworzy nowe miejsca w 

już istniejących lub nowo utworzonych 

ośrodkach wychowania przedszkolnego 

działających na obszarach gmin w 

województwie warmińsko-mazurskim, 

w których stopień upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej (jest równy lub 

mniejszy) niż 50% tzw. „białe plamy”. 

Dotyczy 1 typu projektu - Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca 

zobowiązany jest zawrzeć informacje 

umożliwiające ocenę wskazanego kryterium. 

Uwzględnienie powyższego kryterium przyczyni 

się do zmniejszenia nierówności w dostępie do 

edukacji przedszkolnej, w szczególności na 

obszarach o najniższym stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej w 

województwie warmińsko-mazurskim. Kryterium 

zapewnić ma preferowanie gmin z województwa 

warmińsko-mazurskiego, na terenie których 

stopień edukacji przedszkolnej jest niższy lub 

równy 50%. Kryterium weryfikowane będzie w 

oparciu o załącznik do Regulaminu Konkursu, 

corocznie aktualizowany na podstawie raportu 

GUS - Bank Danych Lokalnych. Załącznik 

zawierać będzie listę gmin z województwa 

warmińsko-mazurskiego o równym lub 

Kryterium fakultatywne, 

punktowe – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania ale 

ma charakter premiujący. 

Kryterium punktowe (0-8 pkt). 

8 pkt. TAK NIE 



mniejszym niż 50% wskaźniku upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej. 

2. 

Wnioskodawca zapewnia, że minimum 

50%  kadry nauczycielskiej ośrodka 

wychowania przedszkolnego 

uczestniczyć będzie w ramach projektu 

w doskonaleniu 

umiejętności, kompetencji lub 

kwalifikacji do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym w szczególności z 

dziećmi ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi (np. w ramach pedagogiki 

specjalnej) oraz w zakresie współpracy 

nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych. 

Dotyczy 1 i 2 typu projektu - Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca 

zobowiązany jest przedstawić wymagany % 

nauczycieli objętych wsparciem w stosunku do 

ogólnej liczby nauczycieli pracujących w 

ośrodkach wychowania przedszkolnego. 

Kryterium ma zapewnić wsparcie kadry 

pedagogicznej ośrodka wychowania 

przedszkolnego w liczbie gwarantującej trwałą i 

kompleksową zmianę w związku z 

doskonaleniem umiejętności,  kompetencji lub 

kwalifikacji nauczycieli. 

Kryterium fakultatywne, 

punktowe – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania ale 

ma charakter premiujący. 

W przypadku objęcia co 

najmniej 75% kadry 

nauczycielskiej wsparciem w 

zakresie doskonalenia 

umiejętności i kompetencji 

zawodowych, Wnioskodawca 

otrzyma 8 pkt. W przypadku 

objęcia co najmniej 50% kadry 

nauczycielskiej, Wnioskodawca 

otrzyma 5 pkt. 

Kryterium punktowe (0-5-8 

pkt.) 

 

5-8 pkt. TAK NIE 

3. 

Projekt obejmuje wsparciem dzieci z 

niepełnosprawnościami. 

Dotyczy 1 i 2 typu projektu – Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie, gdzie Wnioskodawca 

zobowiązany jest zawrzeć informacje 

umożliwiające ocenę wskazanego kryterium. 

W związku z potrzebą wsparcia dzieci z 

niepełnosprawnościami, preferowane będą 

projekty, w ramach, których Wnioskodawca 

rozszerza ofertę ośrodka wychowania 

przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

wyrównujące szanse edukacyjne tych dzieci,  

Kryterium fakultatywne, 

punktowe – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania ale 

ma charakter premiujący. 

Kryterium punktowe (0-5 pkt.) 5 pkt. TAK NIE 

4. 

Projekt obejmuje wyłącznie ośrodki 

wychowania przedszkolnego 

zlokalizowane na co najmniej jednym z 

tzw. obszarów strategicznej interwencji: 

Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu -  Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca 

zobowiązany jest zawrzeć informacje 

Kryterium fakultatywne, 

punktowe – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania ale 

3 pkt. TAK NIE 



• OSI – obszary peryferyzacji społeczno-

gospodarczej; 

• OSI – obszary o słabym dostępie do 

usług publicznych; 

• OSI – obszary wymagające 

restrukturyzacji i rewitalizacji. 

umożliwiające ocenę wskazanego kryterium. 

Kryterium umożliwi wspieranie dodatkowych 

obszarów strategicznej interwencji o znaczeniu 

regionalnym co zapewni realizację celów 

rozwojowych wynikających ze strategii 

województwa. 

ma charakter premiujący. 

Kryterium punktowe (0-1pkt za 

każde OSI) 

5. 

Projekt jest komplementarny z 

inwestycjami w infrastrukturę 

edukacyjną zrealizowanymi w 

perspektywie 2007-2013 bądź 

planowanymi do realizacji w ramach 

priorytetu  10a (inwestycje w edukację, 

umiejętności i uczenie się przez całe 

życie poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej), 

Poddziałania 9.3.5 (infrastruktura 

edukacji przedszkolnej) RPO WiM 2014-

2020,  na terenie Województwa 

Warmińsko – Mazurskiego 

finansowanymi ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego. 

Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu – Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca 

zobowiązany jest wykazać komplementarność 

podejmowanych w projekcie działań z 

działaniami zrealizowanymi ze środków EFRR w 

perspektywie 2007-2013 bądź planowanymi do 

realizacji w ramach priorytetu 10a, Osi IX, 

Poddziałanie 9.3.5 RPO WiM 2014-2020. 

Wnioskodawca powinien wskazać konkretne 

działania w obu projektach, które są względem 

siebie komplementarne, tytuł projektu który był 

lub będzie współfinansowany z innych niż EFS 

źródeł wspólnotowych oraz wskazać 

przedmiotowe źródło finansowania. 

Kryterium fakultatywne, 

punktowe – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania ale 

ma charakter premiujący. 

Kryterium punktowe (0-3 pkt.) 

3 pkt. TAK NIE 

6. 

Projekt przewiduje aktywny udział 

rodziców w pracę placówki i/lub 

organizację zajęć, warsztatów, spotkań 

dla rodziców dzieci. 

 

Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu - Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca 

zobowiązany jest zawrzeć informacje 

umożliwiające ocenę wskazanego kryterium. 

Podnoszenie kompetencji rodziców, w ramach 

których rodzice zdobędą kompetencje w zakresie 

właściwego wspierania edukacji i rozwoju swoich 

dzieci, umiejętnego reagowania na pojawiające 

się problemy w tym zakresie oraz motywowania 

dzieci do rozwijania pasji i zainteresowań 

(indywidualne konsultacje, spotkania 

warsztatowe itp.); 

Kryterium fakultatywne, 

punktowe – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania ale 

ma charakter premiujący. 

Kryterium punktowe (0-5 pkt.) 

5 pkt. TAK NIE 



7. 

Projekt jest komplementarny z 

interwencją w ramach priorytetu  9b 

(wspieranie rewitalizacji fizycznej, 

gospodarczej i społecznej ubogich 

społeczności na obszarach miejskich i 

wiejskich) RPO WiM 2014-2020. 

Dotyczy 1, 2 i 3 typu projektu. Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o 

dofinansowanie projektu, gdzie Wnioskodawca 

zobowiązany jest wykazać komplementarność 

podejmowanych w projekcie działań z 

działaniami podejmowanymi w ramach 

priorytetu 9b (Oś 8 RPO WiM Obszary 

wymagające rewitalizacji) Wnioskodawca 

powinien wskazać konkretne działania w obu 

projektach, które są względem siebie 

komplementarne, tytuł projektu który był lub 

będzie współfinansowany z innych niż EFS źródeł 

wspólnotowych oraz wskazać przedmiotowe 

źródło finansowania. 

Kryterium fakultatywne, 

punktowe – spełnienie 

kryterium nie jest konieczne do 

przyznania dofinansowania ale 

ma charakter premiujący. 

Kryterium punktowe (0-3 pkt.) 

3 pkt. TAK NIE 

 

 


