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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

Działanie 10. 3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 (10iv) Doskonalenie zawodowe uczniów. 

Rodzaj przedsięwzięcia: Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

KRYTERIA DOSTĘPU 

L.p. Kryterium Opis kryterium 
Ocena 
kryterium 

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej 

1.  

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 
miesięcy. 

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli wnioskodawcom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co 
wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe projektów. Ponadto, ograniczenie czasu 
realizacji wpłynie na możliwość realizacji większej liczby projektów w ramach dostępnej alokacji na ww. 
Poddziałanie, co pozwoli na osiągnięcie założonych wartości wskaźników określonych w RPO WM 2014-2020.  
Proponowany okres realizacji projektu jest wystarczający, aby objąć uczestników przewidzianymi w jego ramach 
formami wsparcia i podjąć odpowiednie działania zaradcze w przypadku trudności w realizacji projektu. 
Jednocześnie czas realizacji projektu nie koliduje ze standardami określonymi dla kształcenia nauczycieli na 
studiach podyplomowych w specjalizacji nauczycielskiej w punkcie XI załącznika do rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. Nr 
207, poz. 2110). 

Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

0/1 

2.  

Wnioskodawcą w ramach projektu jest: 
organ prowadzący obejmowanych 
wsparciem szkoły/szkół i/lub 
placówki/placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe 
lub 
podmiot posiadający co najmniej 3- letnie 
doświadczenie w obszarze kształcenia 
zawodowego (z wyłączeniem osób 
fizycznych innych niż prowadzące 
działalność gospodarczą lub oświatową na 
podstawie odrębnych przepisów). 

Celem wprowadzenia kryterium jest zagwarantowanie, iż projekty są realizowane przez podmioty mające 
kompleksową i najszerszą wiedzę dotyczącą kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy,  
w tym w zakresie przygotowania kadry pedagogicznej do prowadzenia zajęć nauki zawodu dla 
uczniów/słuchaczy, tj. przede wszystkim przez organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące 
kształcenie zawodowe. 
Doświadczenie, którym legitymuje się Wnioskodawca musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Wnioskodawca jest zobowiązany zamieścić we wniosku o dofinansowanie opis potwierdzający wymagane 
doświadczenie. 

Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

0/1 



 

 

3.  

Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku 
tworzenia w ramach projektu materiałów 
edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one 
opublikowane na licencjach Creative 
Commons Uznanie Autorstwa lub innych, 
kompatybilnych wolnych licencjach. 

Kryterium podlega ocenie, wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca złoży deklarację, że w ramach projektu 
będzie tworzył materiały edukacyjne i szkoleniowe. Kryterium nie dotyczy Wnioskodawców, którzy nie planują 
tworzenia w ramach projektu materiałów edukacyjnych i szkoleniowych. 
Kryterium przyczyni się do wzbogacenia zasobów edukacyjnych, a także w wyniku możliwości ich wykorzystania 
przez inne podmioty do wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadami skuteczności i oszczędności. 
Powyższe zostanie zagwarantowane poprzez przekazanie na mocy umowy o dofinansowanie projektu, praw 
autorskich do produktów powstałych w ramach projektów współfinansowanych przez EFS do instytucji 
zarządzającej i wprowadzenie obligatoryjnego wymogu udostępniania powstałych materiałów edukacyjnych 
i szkoleniowych (np. scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, broszur) na zasadzie wolnej licencji.  

Ocena kryterium jest 0/1/nie dotyczy - spełnienie kryterium (ocena „1” lub „nie dotyczy”) jest warunkiem 
koniecznym do otrzymania dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

0/1/nie 
dotyczy 

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

4.  

Wnioskodawca przed przygotowaniem 
wniosku o dofinansowanie przeprowadza 
diagnozę potrzeb w zakresie doskonalenia 
umiejętności i kompetencji nauczycieli 
zawodu i/lub instruktorów praktycznej nauki 
zawodu z uwzględnieniem zachowania 
trwałości wprowadzonych/wzmocnionych 
efektów działań realizowanych w ramach 
projektu oraz zapewnia zgodność 
proponowanego w projekcie wsparcia  
z przeprowadzoną diagnozą. 

Diagnoza jest przygotowywana i przeprowadzona przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (nie może być 
finansowana w ramach projektu) przez szkołę lub placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący 
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący szkołę lub 
placówkę systemu oświaty. 
Wnioskodawca oświadcza, że planowane w ramach projektu działania są zgodne z diagnozą, która uwzględnia 
potrzeby i możliwości w zakresie: 

 planu rozwoju szkoły lub placówki systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, 

 nabywania przez nauczycieli kształcenia zawodowego/instruktorów praktycznej nauki zawodu określonych 
kompetencji oraz kwalifikacji1, 

 funkcjonowania gospodarki regionalnej i rynku pracy, 

 zachowania trwałości wprowadzonych/wzmocnionych efektów działań realizowanych w ramach projektu. 
Wniosek o dofinansowanie projektu wskazuje podmiot, który przeprowadził diagnozę (szkołę/placówkę systemu 
oświaty/inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym), szkołę/szkoły, których 
dotyczy przedmiotowa diagnoza, termin, w jakim ją przeprowadzono, organ, którą ją zatwierdził, a przede 
wszystkim wyniki diagnozy uzasadniające wybór planowanych w projekcie działań. 
Podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania 
pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki 
pedagogicznej. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

0/1 

                                                           
1 Kwalifikację należy rozumieć jako określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. 

Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. 
 

 



 

 

5.  

Projekt przewiduje monitorowanie na 
wszystkich etapach nabywania kwalifikacji 
lub kompetencji przez nauczycieli zawodu 
i/lub instruktorów praktycznej nauki zawodu 
uczestniczących w projekcie.  

Kompetencje należy rozumieć, jako udowodnioną zdolność wykorzystywania wiedzy, kwalifikacji oraz 
umiejętności indywidualnych, społecznych i/lub metodologicznych w pracy lub nauce oraz w rozwoju zawodowym 
i osobistym. 
Fakt nabycia kompetencji przez uczestników projektu jest weryfikowany w ramach następujących etapów: 

a) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem 
oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 

b) ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie we wniosku o dofinansowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, 
które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych, 

c) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu 
wsparcia udzielanego danej osobie, 

d) ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami 
(określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 

Zapisy wniosku o dofinansowanie muszą zawierać wyraźne opisy wszystkich IV etapów. 

Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie 
potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji 
następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. 

Elementem wspólnym kwalifikacji i kompetencji jest konieczność określenia we wniosku o dofinansowanie 
efektów uczenia się, czyli wskazania co dana osoba powinna wiedzieć, co potrafić i jakie kompetencje społeczne 
posiadać po zakończeniu danej formy wsparcia (np. kursu, szkolenia).  

W przypadku kompetencji (o ile nie wskazano, że powinny być one potwierdzone formalnym certyfikatem), nie jest 
konieczne spełnienie warunków dotyczących walidacji, certyfikowania oraz rozpoznawalności dokumentów 
potwierdzających ich nabycie. Kluczowe dla nabywania kompetencji jest natomiast zapewnienie realizacji 
w ramach projektu ww. czterech etapów. 

W związku z powyższym Wnioskodawca powinien zróżnicować wsparcie na kursy, które zgodnie z kryterium 
dostępu powinny wpłynąć na podwyższenie kwalifikacji tj. kończyć się egzaminem/uzyskaniem odpowiedniego 
certyfikatu oraz na np. szkolenia czy warsztaty, które wiążą się z uzyskaniem umiejętności nie zaś konkretnych 
kwalifikacji. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów wniosku.  
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

0/1 



 

 

6.  

Projekt przewiduje uczestnictwo instytucji 
otoczenia społeczno-gospodarczego szkół 
lub placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe 
w ramach realizacji różnych form 
doskonalenia zawodowego nauczycieli 
kształcenia zawodowego. 

Celem wprowadzenia kryterium jest zapewnienie realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia 
zawodowego we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-gospodarczego szkół lub placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w tym z przedsiębiorcami lub pracodawcami działającymi na 
obszarze, na którym znajduje się dana szkoła lub placówka systemu oświaty.  
Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku o dofinansowanie instytucji otoczenia społeczno-
gospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty uczestniczących w kształceniu zawodowym nauczycieli. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

0/1 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 
liczba 
punktów 

1.  

Projekt przewiduje doskonalenie 
umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli zawodu i instruktorów 
praktycznej nauki zawodu w ramach 
studiów podyplomowych lub kursów 
kwalifikacyjnych realizowanych w obszarze 
odpowiadającym aktualnym potrzebom 
kształcenia zawodowego. 

Zgodnie z RPO istnieje konieczność doskonalenia umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu w toku 
studiów podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych w ramach zawodów nowo 
wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, zawodów 
wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo 
tworzenia nowych kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje deficyt na 
regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki kadrowe wśród nauczycieli 
kształcenia zawodowego. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku o dofinansowanie 
projektu nazw zawodów oraz kierunków kształcenia, dla których realizowane będzie 
wsparcie.  
Weryfikacja zawodów nowo wprowadzonych w zakresie szkolnictwa zawodowego 
będzie dokonywana w oparciu o rozporządzanie MEN z dnia 19 czerwca 2015r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego (Dz.U. 2015 poz. 954).  
W przypadku tworzenia nowych kierunków nauczania, Wnioskodawca jest 
zobowiązany zamieścić informację, iż kierunki te uzyskają lub uzyskały pozytywną 
opinię właściwych podmiotów zgodnie z obowiązującym prawodawstwem 
krajowym.  
Finansowanie studiów podyplomowych jest możliwe, o ile spełniają wymogi 
określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 
stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do 
wykonywania zawodu.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

0/6 pkt 
 

6  



 

 

2.  

Projekt bazuje na już istniejących wysokiej 
jakości materiałach edukacyjnych 
dostępnych na zasadzie wolnych licencji. 

Kryterium przyczyni się do racjonalnego wykorzystania istniejących zasobów 

edukacyjnych, a także do wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadami 

skuteczności i oszczędności. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

0/1 pkt  1  

3.  

Projekt jest realizowany w partnerstwie 
obejmującym szkoły i/lub placówki systemu 
oświaty oraz przedsiębiorców 
posiadających zbieżny profil 
działalności/kształcenia z województwa 
mazowieckiego (co najmniej jedna 
szkoła/placówka systemu oświaty 
prowadząca kształcenie zawodowe i jeden 
przedsiębiorca/organizacja 
przedsiębiorców). 

Zgodnie z RPO WM preferowana jest realizacja projektów w partnerstwie, 
zakładającym m.in. wykorzystanie doświadczenia i potencjału edukacyjnego 
partnerów w zakresie kształcenia zawodowego. Partnerstwo zakładające 
wniesienie do projektu uzupełniających się zasobów organizacyjnych, technicznych 
i ludzkich, zwiększy możliwości podniesienia jakości działań zaplanowanych  
w projekcie. 
Utworzenie lub zainicjowanie partnerstwa musi nastąpić przed złożeniem wniosku  
o dofinansowanie. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia 
porozumienia albo umowy o partnerstwie między Wnioskodawcą a partnerami 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszyscy partnerzy muszą być jednak 
wskazani we wniosku. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

Liczba przedsiębiorców w 
partnerstwie:  

brak partnera lub brak 
informacji w tym zakresie – 
0 pkt, 

1 przedsiębiorca/organizacja 
przedsiębiorców-– 3 pkt,  

2 
przedsiębiorców/organizacje 
przedsiębiorców i więcej – 6 
pkt 

6  

4.  

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 kraju, pozytywnie zwalidowanych produktów projektów innowacyjnych w celu 
zachowania wypracowanego wcześniej dorobku. Wnioskodawca 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. 
Pomocne będą informacje zawarte na stronie http://kiw-
pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task=categor
y&id=193&Itemid=778&lang=pl 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

0/3 pkt 3 

5.  

Projekt jest zgodny z programem 
rewitalizacji obowiązującym na obszarze, 
na którym jest realizowany. 

Zastosowanie kryterium przyczynia się do wsparcia procesu rewitalizacji mającego 
na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, stymulowanie współpracy na 
rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawisku 
wykluczenia społecznego na obszarach degradowanych i zmarginalizowanych.  
W celu uzyskania korzystnych efektów działań rewitalizacyjnych niezbędna jest 
koordynacja i synergia projektów finansowanych w ramach EFS i EFRR. 
Kryterium wynika z zapisów RPO WM oraz Wytycznych w zakresie rewitalizacji w 
programach operacyjnych na lata 2014-2020. 
W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z obowiązującym (na 
dzień składania wniosku o dofinansowanie) programem rewitalizacji, przy czym 
zgodność projektu z programem rewitalizacji oznacza wskazanie go wprost  
w programie rewitalizacji (lista projektów głównych) lub określenie wśród 

Zgodność projektu z 
programem rewitalizacji: 

projekt jest zgodny z 
programem rewitalizacji – 2 
pkt 

projekt nie jest zgodny z 
programem rewitalizacji lub 
brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt 

2 



 

 

pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych (przedsięwzięcia 
uzupełniające), które realizują kierunki działań programu. 
Zgodność z lokalnym programem rewitalizacji będzie weryfikowana poprzez 
zgodność przedsięwzięcia wskazanego w programie rewitalizacji z zasadami  
i typami operacji przewidzianymi w konkursie oraz realizację wskaźników 
obligatoryjnych dla konkursu. 
Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 
województwa mazowieckiego publikowanym na stronie 
http://www.funduszedlamazowsza.eu/ 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu 

6.  

Projekt sprzyja realizacji wartości docelowej 
wskaźnika produktu wskazanego  
w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Mazowieckiego (RPO WM). 

Zgodnie z RPO WM 14-20 wskaźnik produktu dotyczy liczby nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w 
programie (osoby).  

Wpływ na osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika wyrażony będzie w % wg 
wzoru:  

wartość wskaźnika „liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w 
programie”, zadeklarowana w ramach projektu 
---------------------------------------------------------------------------------------------X100% 
wartość docelowa wskaźnika „liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych 
wsparciem w programie”, określona w RPO WM (tj. 1 948 osób) 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wartość wskaźnika: 

poniżej 1% lub brak 
informacji w tym zakresie - 0 
pkt 

od 1% do 3% - 2 pkt 

powyżej 3% do 5% - 4pkt 

powyżej 5% do 10% - 6 pkt 

powyżej 10% - 8 pkt  
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7.  

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

Zgodnie z RPO WM 14-20 wskaźnik „liczba nauczycieli kształcenia zawodowego 
oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie” 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) 
                                                                                            <= 1 633 euro 
Wartość docelowa wskaźnika w ramach projektu: 
„liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki 
zawodu objętych wsparciem w programie”  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wartość projektu w 
przeliczeniu na jedną szkołę 
lub placówkę: 

poniżej 1633 euro - 3  pkt, 

równa/powyżej 1633 euro - 
0 pkt, 

koszt należy przeliczyć wg 
kursu euro podanego w 
regulaminie konkursu. 
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