
Załącznik 3.2   

Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe oraz kryteria merytoryczne 

szczegółowe zgodności ze strategią ZIT w ramach konkursu nr RPMA. 10.03.03-IP.01-14-019/16 

dla Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, 

Poddziałania 10.3.3 Doradztwo edukacyjno – zawodowe w ramach ZIT 

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:   

a) następujące kryteria merytoryczne ogólne (część A Karty oceny merytorycznej):  

 

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium 

Opis znaczenia kryterium  
(w przypadku projektów 

konkursowych 
maksymalna/minimalna 

liczba punktów możliwa do 
przyznania za spełnienie 

kryterium) 

1. 

Zgodność projektu z 

celami RPO WM 2014-

2020 oraz z diagnozą 

zawartą w RPO WM 

2014-2020. 

 Oceniane będą: 
- trafność i rzetelność identyfikacji 
problemów obszaru, na którym 
będzie realizowany projekt; 
-trafność wskazania celu głównego 
i celów szczegółowych projektu; 
- opis sposobu, w jaki projekt 
przyczyni się do realizacji celu 
szczegółowego RPO WM 2014-
2020; 
- zgodność przedstawionego celu 
głównego z koncepcją SMART. 
W przypadku projektu 
konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być ocenione 
warunkowo. 

W przypadku projektów 

konkursowych: 

10/6  

albo  

5/3 * 

 

*dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł 

2. 

Osiągnięcie w ramach 

projektu 

skwantyfikowanych 

rezultatów. 

Oceniana będzie trafność wyboru i 

opisu wskaźników, które będzie 

realizował projekt, tj.: 

- adekwatność doboru wskaźników 

do celu szczegółowego oraz do 

grupy docelowej, do charakteru 

projektu (uwzględnienie we 

wskaźnikach zakresu rzeczowego i 

charakteru projektu oraz czy mierzą 

cele projektu); 

- realność osiągnięcia wskaźników 

w kontekście wartości projektu, 

potencjału finansowego, 

technicznego i kadrowego 

Wnioskodawcy, okresu realizacji 

projektu, ewentualnie innych, 

istotnych czynników wpływających 

na realizacje projektu; 

- sposób i częstotliwość pomiaru 

wskaźników oraz źródła ich 

W przypadku projektów 

konkursowych: 

15/9  

 



pomiaru; 

- czy projekt realizuje wskaźniki z 

ram wykonania. 

W przypadku projektu 

konkursowego przedmiotowe 

kryterium może być ocenione 

warunkowo. 

3. 

Adekwatność doboru 
grupy docelowej objętej 
wsparciem w projekcie. 

Oceniane będą: 
- uzasadnienie wyboru grupy 
docelowej, jej potrzeb i oczekiwań; 
- wielkość i struktura grupy 
docelowej (w tym udział osób z 
niepełno sprawnościami, udział 
osób doświadczających 
wykluczenia z więcej niż jednego 
powodu); 
- opis barier, na które napotykają 
uczestnicy projektu; 
- sposób przeprowadzania naboru 
do udziału w projekcie (kryteria 
rekrutacji, działania motywujące do 
udziału w projekcie). 
W przypadku projektu 
konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być ocenione 
warunkowo. 

W przypadku projektów 

konkursowych: 

10/6 

 

4. 

Trafność opisanej analizy 

ryzyka nieosiągnięcia 

założeń projektu.
1
 

 

Oceniane będą: 
-trafność opisu sytuacji, których 
wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 
osiągnięcie wartości docelowej 
wskaźników rezultatu; 
- trafność sposobu identyfikacji 
wystąpienia takich sytuacji (zajścia 
ryzyka); 
- trafność wyboru działań, które 
zostaną podjęte, aby zapobiec 
wystąpieniu ryzyka i jakie będą 
mogły zostać podjęte, aby 
zminimalizować skutki wystąpienia 
ryzyka.  

W przypadku projektu 

konkursowego przedmiotowe 

kryterium może być ocenione 

warunkowo.. 

W przypadku projektów 

konkursowych: 

5/3  

 

5. 

Spójność zadań 

przewidzianych do 

realizacji w ramach 

projektu oraz trafność 

doboru i opisu zadań.  

 

Oceniane będą: 
- trafność uzasadnienia potrzeby 
realizacji zadań; 
- opis planowanego sposobu 
realizacji zadań, w tym 
racjonalność harmonogramu 
działań (podział zadań na etapy, 
logiczność i chronologia działań; 
- opis sposobu realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, 
w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami; 
- trafność określenia wartości 
wskaźników realizacji właściwego 

W przypadku projektów 

konkursowych: 

20/12 

 

                                                           
1 Dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 



celu szczegółowego RPO WM 
2014-2020 lub innych wskaźników 
określonych we wniosku o 
dofinansowanie, które zostaną 
osiągnięte w ramach zadań; 
- opis sposobu, w jaki zostanie 
zachowana trwałość rezultatów 
projektu (o ile dotyczy); 
- opis uzasadnienia wyboru 
partnerów do realizacji 
poszczególnych zadań (o ile 
dotyczy); 
- trafność doboru wskaźników dla 
rozliczenia kwot ryczałtowych i 
dokumentów potwierdzających ich 
wykonanie (o ile dotyczy). 
W przypadku projektu 
konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być ocenione 
warunkowo. 

6. 

Potencjał finansowy, 
kadrowy i techniczny 
Wnioskodawcy oraz 
partnerów projektu (o ile 
dotyczy). 

Oceniane będą:  

- zasoby finansowe, jakie wniesie 

do projektu Wnioskodawca i 

partnerzy (o ile dotyczy); 

- potencjał kadrowy Wnioskodawcy  

i partnerów (o ile dotyczy) i sposób 

jego wykorzystania w ramach 

projektu (kluczowe osoby, które 

zostaną zaangażowane do 

realizacji projektu oraz ich 

planowanej funkcji w projekcie); 

- potencjał techniczny, w tym 

sprzętowy i warunki lokalowe 

Wnioskodawcy i partnerów (o ile 

dotyczy) i sposób jego 

wykorzystania w ramach projektu.  

W przypadku projektu 

konkursowego przedmiotowe 

kryterium może być ocenione 

warunkowo. 

W przypadku projektów 

konkursowych: 

10/6 

  

 

7. 

  
Doświadczenie 
Wnioskodawcy i 
partnerów (o ile 
dotyczy).  

 

Adekwatność doświadczenia 
będzie oceniane w kontekście 
dotychczasowej działalności i 
możliwości weryfikacji rezultatów tej 
działalności, która była lub jest 
prowadzona: 
- w obszarze, w którym udzielane 
będzie wsparcie przewidziane w 
ramach projektu;  
- na rzecz grupy docelowej, do 
której kierowane będzie wsparcie 
przewidziane w ramach projektu;  
- na określonym terytorium, którego 
dotyczyć będzie realizacja projektu.  
Oceniana będzie adekwatność 
opisu instytucji, które mogą 
potwierdzić potencjał społeczny 
Wnioskodawcy  

W przypadku projektów 

konkursowych: 

15/9 

 



i partnerów (o ile dotyczy).  
W przypadku projektu 
konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być ocenione 
warunkowo. 

8. 

Sposób zarządzania 

projektem. 

Oceniana będzie adekwatność 
sposobu zarządzania projektem do 
zakresu zadań w projekcie, tj.: 

- liczebność personelu, w tym w 
szczególności personelu 
kluczowego; 

- czytelność struktury zarządzania, 
podział obowiązków i 
odpowiedzialności; 

- sposób podejmowania decyzji i 
sposób komunikacji; 

- udział partnerów w zarządzaniu 
projektem (w przypadku projektów 
partnerskich); 

- monitorowanie realizacji projektu. 

W przypadku projektu 
konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być ocenione 
warunkowo. 

W przypadku projektów 

konkursowych: 

5/3 

 

9. 

Efektywność kosztowa 

projektu i prawidłowość 

sporządzenia budżetu. 

Oceniane będą: 
- niezbędność zaplanowanych 
wydatków w kontekście 
zaplanowanych zadań i celu 
projektu; 
- zgodność ze standardem i 
cenami rynkowymi określonymi w 
Regulaminie konkursu lub 
określonymi w Wezwaniu do 
złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu pozakonkursowego; 
- kwalifikowalność wydatków; 
- racjonalność i efektywność 
wydatków projektu; 
- poprawność uzasadnienia 
wydatków w ramach kwot 
ryczałtowych (o ile dotyczy). 
W przypadku projektu 
konkursowego przedmiotowe 
kryterium może być ocenione 
warunkowo. 

Dla projektów 

konkursowych: 

15/9  

 

 

 

 

 

 



b) następujące kryteria merytoryczne - szczegółowe (część B Karty oceny merytorycznej): 

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymaln

a liczba 
punktów 

1.  

W projekcie 
wykorzystane są 
pozytywnie zwalidowane 
produkty projektów 
innowacyjnych 
zrealizowanych w latach 
2007 – 2013 w ramach 
POKL. 

Kryterium ma na celu zapewnienie 
ciągłości wypracowanych w latach 
2007-2013 w ramach PO KL, 
pozytywnie zwalidowanych produktów 
projektów innowacyjnych w celu 
zachowania wypracowanego wcześniej 
dorobku.  
Wnioskodawca zobowiązany jest do 
zamieszczenia we wniosku o 
dofinansowanie 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. 
Pomocne będą informacje zawarte na 
stronie http://kiw-
pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&v
iew=itemlist&layout=category&task=cat
egory&id=193&Itemid=778&lang=pl 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

0/3 pkt  3 

2.  

Projekt jest realizowany 
w partnerstwie                       
z instytucjami otoczenia 
społeczno-
gospodarczego szkół. 

Przez instytucje otoczenia społeczno-
gospodarczego, z którymi realizowany 
jest w partnerstwie projekt należy 
rozumieć pracodawców, organizacje 
pracodawców, przedsiębiorców, 
organizacje przedsiębiorców, instytucje 
rynku pracy, szkoły wyższe, organizacje 
pozarządowe, partnerów społecznych 
oraz inni zidentyfikowani przez 
Wnioskodawcę interesariusze. 
Wnioskodawca oświadcza, że Partner 
wnosi do projektu zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub 
finansowe i wskazuje w jaki sposób 
partnerstwo wpływa na podniesienie 
poziomu jakości świadczonych usług w 
zakresie doradztwa edukacyjno - 
zawodowego. 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

0/5 pkt  5  

http://kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=193&Itemid=778&lang=pl
http://kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=193&Itemid=778&lang=pl
http://kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=193&Itemid=778&lang=pl
http://kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=category&id=193&Itemid=778&lang=pl


3.  

W ramach projektu 
podejmuje się działania 
zwiększające 
„kompetencje miękkie” 
uczniów szkół objętych 
wsparciem z zakresu 
doradztwa edukacyjno – 
zawodowego. 

Wnioskodawca opisuje we wniosku o 
dofinansowanie jakie zrealizuje w 
projekcie działania przyczyniające się 
do zwiększenia „kompetencji miękkich” 
uczniów szkół objętych wsparciem.  
Kreatywność, innowacyjność, 
umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywność, odporność na stres, 
umiejętność zarządzania są również 
ważne na rynku pracy.  
Kształtowanie powyższych 
umiejętności/postaw powinno zostać 
poprzedzone przeprowadzeniem 
indywidualnej diagnozy potrzeb uczniów 
w tym zakresie. 
Umiejętności zawodowe uzupełnione o 
w/w kompetencje osobiste i społeczne 
zwiększą  szanse na skuteczne 
wykonywanie powierzonych 
obowiązków. Dlatego stawianie na ich 
rozwijanie jest równie ważne jak 
zdobywanie wiedzy. 
Kryterium weryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

0/3 pkt  3 

4.  

Projekt sprzyja 
oszczędnemu, 
efektywnemu  
i wydajnemu 
wydatkowaniu środków 
oraz zapewnia realizację 
wskaźników z 
zachowaniem 
efektywności kosztowej 

Zgodnie z RPO WM 14-20 wskaźnik 
„Liczba szkół i placówek objętych 
wsparciem w zakresie realizacji zadań 
w obszarze doradztwa edukacyjno - 
zawodowego” jest wskaźnikiem 
realizacji celów osi priorytetowej i 
będzie służył KE do oceny realizacji 
celów RPO WM.  
 
Kryterium będzie liczone zgodnie z 
poniższym wzorem: 
 
Wartość projektu (euro) 
                                                                
                            <= 26 181 euro 
Wartość docelowa wskaźnika w ramach 
projektu: 
„Liczba szkół i placówek objętych 
wsparciem w zakresie realizacji zadań 
w obszarze doradztwa edukacyjno – 
zawodowego” 
 
Uzasadnienie: 
Maksymalna wartość przypadająca na 
jedną szkołę/placówkę systemu oświaty 
uczestniczą w  projekcie została 
określona w RPO WM i pozwoli na 
wsparcie ich założonej liczby. 

Wartość projektu w 
przeliczeniu na 
jedną szkołę lub 

placówkę: 
3  pkt – poniżej                
26 181 euro,  

0 pkt – 
równa/powyżej                 
26 181 euro, 

 
koszt należy 

przeliczyć wg kursu 
euro podanego w 

regulaminie 
konkursu 

3 

 

 

 



Następujące kryteria merytoryczne szczegółowe zgodności ze strategią ZIT WOF: 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba 
punktów 

1. 

Stopień 

realizacji 

wskaźników 

produktu 

Strategii ZIT 

WOF 

Ocena będzie polegać na określeniu w 
jakim stopniu w projekcie realizowane są 
wskaźniki produktu określone w Strategii 
ZIT WOF. 
 
W ramach kryterium oceniana będzie 
relacja (proporcja) wartości założonych 
do realizacji w projekcie wskaźników do 
wartości wskaźników produktu 
określonych w Strategii ZIT WOF na 
poziomie poddziałań w ramach 
właściwego typu projektu. 
Wnioskodawca otrzyma punkty 
proporcjonalnie do stopnia wypełnienia 
przez projekt wskaźników Strategii ZIT 
WOF. 
 
Zgłaszane projekty będą oceniane wg 
następującego wzoru:  

  
Oznaczenia:  

Wp – Wartość wskaźnika produktu 

realizowana w projekcie  

Wz – Wartość wskaźnika produktu na 

poziomie poddziałania zapisana w 

Strategii ZIT 

 

Ocena będzie dokonywana na 

podstawie wskaźników wybranych w 

tabeli „Lista mierzalnych wskaźników 

projektu” znajdujących się w 

formularzu wniosku o 

dofinansowanie. 

≥ 19,5 
20 

19,5 >  ≥ 18,5 
19 

18,5 >  ≥ 17,5 
18 

17,5 >  ≥ 16,5 
17 

16,5 >  ≥ 15,5 
16 

15,5 >  ≥ 14,5 
15 

14,5 >  ≥ 13,5 
14 

13,5 >  ≥ 12,5 
13 

12,5 >  ≥ 11,5 
12 

11,5 >  ≥ 10,5 
11 

10,5 >  ≥ 9,5 
10 

9,5 >  ≥ 8,5 
9 

8,5 >  ≥ 7,5 
8 

7,5 >  ≥ 6,5 
7 

6,5 >  ≥ 5,5 
6 

5,5 >  ≥ 4,5 
5 

4,5 >  ≥ 3,5 
4 

3,5 >  ≥ 2,5 
3 

2,5 >  ≥ 1,5 
2 

1,5 >  ≥ 0,5 
1 

0,5 >  

0 



2. 

Rozwiązanie 

problemu 

dodatkowego 

wskazanego w 

Strategii ZIT 

WOF 

Ocenie będzie podlegać, czy realizacja 

zgłaszanego projektu, poza 

bezpośrednim rozwiązaniem 

zidentyfikowanego w nim problemu 

(uznanego przez Wnioskodawcę za 

problem wiodący), przyczynia się do 

rozwiązywania innych problemów 

wskazanych w Strategii ZIT WOF. 

 

Katalog problemów dodatkowych będzie 

elementem regulaminu konkursu. 

Wnioskodawca wykazał, 

że zgłaszany projekt 

przyczynia się do 

rozwiązania co najmniej 

dwóch problemów 

dodatkowych poza 

wskazanym problemem 

wiodącym.  

10 

Wnioskodawca wykazał, 

że zgłaszany projekt 

przyczynia się do 

rozwiązania jednego 

problemu dodatkowego 

poza wskazanym 

problemem wiodącym.  

6 

Wnioskodawca nie 

wykazał, że zgłaszany 

projekt przyczynia się 

do rozwiązania co 

najmniej jednego 

problemu dodatkowego 

poza wskazanym 

problemem wiodącym. 

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 

sumowaniu. 

0 

3. 

Kontynuacja 

wcześniejszych 

przedsięwzięć 

Ocenie będzie podlegać czy zgłaszany 

projekt kontynuuje, uzupełnia lub rozwija 

inne przedsięwzięcie wskazane przez 

Wnioskodawcę. 

 

Przedsięwzięcie wskazane jako 

kontynuowane, uzupełniane lub 

rozwijane może być finansowane z 

dowolnego źródła. Obszary realizacji 

projektów/przedsięwzięć muszą się 

pokrywać ze sobą co najmniej w części 

obszarów. 

Wnioskodawca wykazał 

komplementarność z co 

najmniej 1 projektem. 

10 

Wnioskodawca nie 

wykazał 

komplementarności z 

żadnym projektem. 

 

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 

sumowaniu. 

0 

4. 

Oddziaływanie 

terytorialne 

efektów 

realizacji 

projektu, w tym 

grupę 

docelową 

Ocenie będzie podlegać zasięg 

terytorialny projektu, w tym grupa 

docelowa – liczba gmin objętych 

realizacją projektu. 

 

 

Projekt będzie 

realizowany na 

obszarze 6 lub więcej 

gmin wchodzących w 

skład WOF. 

10  

Projekt będzie 

realizowany na 

obszarze 5 gmin 

8  



 

 

wchodzących w skład 

WOF. 

Projekt będzie 

realizowany na 

obszarze 4 gmin 

wchodzących w skład 

WOF. 

6  

Projekt będzie 

realizowany na 

obszarze 3 gmin 

wchodzących w skład 

WOF. 

4  

Projekt będzie 

realizowany na 

obszarze 2 gmin 

wchodzących w skład 

WOF. 

2  

Projekt będzie 

realizowany na 

obszarze 1 gminy 

wchodzącej w skład 

WOF. 

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 

sumowaniu. 

0  

5. 

 

Zasięg 

przestrzenny 

oddziaływania 

efektów 

realizacji 

projektu, w tym 

grupę 

docelową 

Ocenie będzie podlegać, czy realizacja 

zgłaszanego przez Wnioskodawcę 

projektu będzie oddziaływać poza 

zasięg terytorialny, wskazany jako 

obszar jego bezpośredniej realizacji, 

oraz poza bezpośrednią grupę docelową   

(wskazanych we wniosku o 

dofinansowanie lidera i partnerów 

projektu). 

Wnioskodawca wykazał, 

że realizacja 

zgłaszanego projektu 

będzie oddziaływać 

poza zasięg jego 

bezpośredniej realizacji. 

10  

Wnioskodawca nie 

wykazał, że realizacja 

zgłaszanego projektu 

będzie oddziaływać 

poza zasięg jego 

bezpośredniej realizacji. 

Punkty w ramach 

kryterium nie podlegają 

sumowaniu. 

0  

Razem: 60 



Uwaga! 

Dotyczy kryterium merytorycznego szczegółowego zgodności ze strategią ZIT WOF nr 1: 

Wskaźnik „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych” 

określony został w Strategii ZIT WOF. Wskaźnik określony na s. 109 Strategii ZIT WOF o wartości 

docelowej dla 2018 r. na poziomie 1831 oraz dla 2023 roku – 8093. 


