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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

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

Rodzaje przedsięwzięć: 

1) rozwój współpracy szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym, stymulującej podnoszenie 
umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów/słuchaczy, w tym realizacja staży i praktyk zawodowych.  

2) tworzenie w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe (tj. centrach kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostkach 
systemu oświaty realizujących zadania ckziu) warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy właściwe dla nauczanych zawodów – wyłącznie jako element 
projektu. 

 
KRYTERIA DOSTĘPU 

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Ocena kryterium 

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej 

1.  

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 organizacji praktyk i staży zawodowych 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. 
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2.  

Wnioskodawca oświadcza, że inwestycje 
w infrastrukturę, w ramach cross-financingu, 
są finansowane wyłącznie, jeżeli zostanie 
zagwarantowana trwałość inwestycji z EFS. 

Wnioskodawca oświadcza, że trwałość inwestycji z EFS zostanie zapewniona zgodnie z zapisami art. 71 
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.  
Trwałość projektu musi być zachowana przez okres 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz 
Wnioskodawcy, który otrzymał wsparcie. 
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W zakresie kwalifikowalności wydatków infrastrukturalnych:  
zaproponowane w ramach projektu zakupy sprzętu/infrastruktury są zaprojektowane zgodnie z koncepcją 
uniwersalnego projektowania.  
Oznacza to, że projektowanie produktów, środowiska, programów i usług przebiega w taki sposób, aby były 
użyteczne dla wszystkich, w możliwie największym stopniu, bez potrzeby adaptacji lub specjalistycznego 
projektowania. Uniwersalne projektowanie nie wyklucza możliwości zapewniania dodatkowych udogodnień 
dla szczególnych grup osób z niepełnosprawnościami, jeżeli jest to potrzebne. 

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

3.  

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

Wskaźnik: „liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach  
i praktykach u pracodawcy” jest ramą wykonania osi priorytetowej i będzie służył KE do oceny realizacji 
celów RPO WM. 
Maksymalna wartość projektu, w przeliczeniu na jednego uczestnika w projekcie, nie może przekroczyć 
kwoty 2 511 euro (kwotę należy przeliczyć wg. kursu euro podanego w regulaminie konkursu). 

Koszt liczony według wzoru: 

Wartość projektu (euro) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  <=  2 511 euro 
Wartość docelowa wskaźnika w ramach projektu:  
„liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach  
i praktykach u pracodawcy” 

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

4.  

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 
miesięcy. Dopuszcza się realizację projektu  
w okresie dłuższym niż 24 miesiące, o ile 
wynika to z cyklu kształcenia  
w poszczególnych typach szkół. 

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. Jest to szczególnie istotne z uwagi na fakt, że w Poddziałaniu znajduje się kamień 
milowy Osi priorytetowej X i stopień realizacji Poddziałania będzie podlegał szczegółowej ocenie przez 
Komisję Europejską na koniec 2018 roku. 
Proponowany czas realizacji projektu jest wystarczający, aby objąć wszystkich uczestników zakładanymi 
formami wsparcia i podjąć odpowiednie działania zaradcze w przypadku trudności w realizacji projektu. 
Dłuższy niż 24 miesiące okres realizacji projektu jest możliwy w uzasadnionych i wynikających ze specyfiki 
podejmowanych w projekcie działań np. tworzenie klas patronackich. 

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. 
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5.  

Wnioskodawca przed przygotowaniem 
wniosku o dofinansowanie projektu 
przeprowadza diagnozę potrzeb 
szkół/placówek systemu oświaty w zakresie 
planowanych działań z uwzględnieniem 
inwentaryzacji posiadanego sprzętu  
(w szczególności sprzętu zakupionego ze 
środków UE we wcześniejszych 
perspektywach finansowych i wciąż 
używanego), a także zachowania trwałości 
wprowadzonych zmian i wzmocnienia 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. 
Wnioskodawca oświadcza, że planowane w ramach projektu działania są zgodne z diagnozą, która 
uwzględnia potrzeby i możliwości w zakresie: 

 podnoszenia umiejętności oraz uzyskiwania kwalifikacji zawodowych przez uczniów i słuchaczy, 

 rozwoju współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkół/placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe w toku kształcenia zawodowego, 

 funkcjonowania lokalnego/regionalnego rynku pracy w odniesieniu do określonych 
zawodów/wykształcenia w określonych branżach, 

 tworzenia w szkołach lub placówkach systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe warunków 
odzwierciedlających naturalne warunki pracy, 

 zachowania trwałości wprowadzonych/wzmocnionych efektów działań realizowanych w ramach 
projektu. 

Wnioskodawca we wniosku 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. 

Działania w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne są 
zgodne ze standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 w obszarze edukacji. 
Uwzględniają również rekomendacje instytucji otoczenia społeczno-gospodarczego. 
Podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu 
wspomagania pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
biblioteki pedagogicznej. 

Dla spełnienia kryterium dodatkowo pomocne będą informacje zawarte na stronach: 
www.obserwatorium.mazowsze.pl oraz http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en 

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. 
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6.  

Wnioskodawca zakłada realizację dla 
minimum 70% uczestników projektu praktyk 
zawodowych i/lub staży zawodowych 
prowadzonych u pracodawców  
w województwie mazowieckim, które 
odpowiadają standardom określonym  
w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk. 

Doświadczenia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki potwierdzają korzyści płynące z praktyk i staży dla 
uczniów szkół zawodowych u pracodawców. Staże i praktyki zawodowe realizowane u pracodawców 
wzmacniają, uatrakcyjniają i podnoszą jakość oferty edukacyjnej szkół i placówek oświatowych 
prowadzących kształcenie zawodowe i służącą podniesieniu zdolności uczniów do przyszłego zatrudnienia. 
Realizacja praktycznej nauki zawodu zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 możliwa jest w 3 
formach. Realizacja tych form została pomyślana w taki sposób, aby środki EFS stanowiły uzupełnienie 
działalności szkoły, a nie zastępowały finansowania publicznego: 
1) w zasadniczych szkołach zawodowych, w których realizowane są wyłącznie zajęcia praktyczne istnieje 
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możliwość sfinansowania praktyk zawodowych, będących uzupełnieniem praktycznej nauki zawodu 
organizowanej w tych szkołach. 

2) w technikach i szkołach policealnych można realizować staże zawodowe, zarówno w ramach kształcenia 
zawodowego praktycznego, jak i poza tym zakresem. Jeżeli w ww. szkołach nie ma możliwości 
organizacji tego typu kształcenia w wymiarze określonym w podstawie programowej, we współpracy  
z pracodawcami, gdyż szkoła nie posiada na ten cel środków finansowych, to EFS powinien umożliwiać 
realizację takich działań. Jeżeli natomiast szkoła dysponuje takimi środkami, to można za pomocą EFS 
zwiększyć wymiar praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania danego zawodu 
realizując staż. 

3) w innych szkołach o profilu zawodowym np. w szkołach artystycznych możliwe jest sfinansowanie staży. 
Reasumując, w ramach projektu co do zasady nie można sfinansować obowiązkowych praktyk zawodowych 
u pracodawców/ przedsiębiorców, z 2 wyjątkami wskazanymi w pkt 1 (praktyki zawodowe) oraz w pkt 2 
(staże zawodowe), ale tylko, jeżeli szkoły nie realizują takich działań u pracodawców. Jeżeli natomiast takie 
działania realizują, mają na nie środki, to nie powinny ich podwójnie finansować, w tym dodatkowo z EFS. 
Mogą wówczas wyłącznie zwiększyć wymiar tych praktyk i ,,to zwiększenie” sfinansować ze środków EFS. 
Standardy dotyczące realizacji staży i praktyk określają Polskie Ramy Jakości Staży i Praktyk powstały we 
wrześniu 2014 r. Mają one na celu propagowanie programów staży i praktyk, które charakteryzują się 
wysoką jakością oraz walorami edukacyjnymi. 

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. 

7.  

Projekt uwzględnia potrzeby 
lokalnego/regionalnego rynku pracy  
w odniesieniu do zawodów/wykształcenia  
w określonych branżach, w tym należących do 
inteligentnych specjalizacji regionu. 

Kryterium ma na celu dostosowywanie oferty edukacyjnej – szkolnej i pozaszkolnej czy programów 
nauczania do potrzeb rynku pracy, prowadzone we współpracy z instytucjami otoczenia społeczno-
gospodarczego szkół/placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe. Pozwoli to na 
faktyczne osiągnięcie celu interwencji. 
Kryterium będzie uważane za spełnione, jeśli Wnioskodawca wykaże, że w ramach projektu każda 
uczestnicząca w nim szkoła/placówka podejmie/będzie kontynuować kształcenie w przynajmniej dwóch 
kierunkach, w ramach których odnotowuje się zapotrzebowanie na lokalnym/regionalnym rynku pracy. 
Przynajmniej jeden z tych kierunków musi uwzględniać minimum jedną z inteligentnych specjalizacji regionu, 
o których mowa w Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku. 
Inteligentne specjalizacje to dziedziny o największym potencjale, które mogą zapewnić przewagę 

konkurencyjną Mazowsza. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020 dokonano wyboru tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli branż, które będą traktowane 

priorytetowo w przypadku udzielania wsparcia. Dla Województwa Mazowieckiego inteligentne specjalizacje 

to: bezpieczna żywność inteligentne systemy zarządzania, nowoczesne usługi dla biznesu, wysoka jakość 

życia. Odnoszą się one do sektorów gospodarki: rolno-spożywczego, chemicznego, medycznego, 

energetycznego, IT i budowlanego. 

Dla spełnienia kryterium pomocne będą informacje zawarte na stronach: www.obserwatorium.mazowsze.pl 

(np. pod adresem: http://obserwatorium.mazowsze.pl/badania-i-analizy/popyt-na-prace oraz 

http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en 
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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. 

8.  

Działania podejmowane w ramach projektu 
uwzględniają indywidualne potrzeby 
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów/słuchaczy objętych 
wsparciem. 

Kryterium będzie uważane za spełnione, jeśli Wnioskodawca wykaże we wniosku o dofinansowanie, że 
dokonał rozpoznania umiejętności, predyspozycji i potrzeb uczestników projektu, a szczegółowy zakres 
wsparcia i forma prowadzonych działań są z nim zgodne, co jest warunkiem trafności interwencji. 
Kryterium zapewnia pozytywne efekty edukacyjne podejmowanych w projekcie działań, ich celowość 
i zgodność z oczekiwaniami uczniów/słuchaczy. 

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. 
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9.  

Przedsięwzięcia finansowane w ramach 
projektu ze środków EFS stanowią 
uzupełnienie działań prowadzonych przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty przed 
rozpoczęciem realizacji projektu. Nakłady 
ponoszone na rzecz powyższych 
przedsięwzięć nie zmniejszą się w stosunku 
do okresu 12 miesięcy poprzedzających 
realizację projektu. 

Zastosowane kryterium ma na celu zachowanie przez Wnioskodawców dodatkowości wsparcia EFS  
i wyeliminowanie sytuacji, w których finansowanie unijne zastępuje finansowanie krajowe.  
Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie może ulec zmniejszeniu w stosunku do skali działań 
(nakładów) prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie). 
W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego praktycznego we 
współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie kierowane jest do tych szkół lub placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w których kształcenie zawodowe praktyczne nie jest 
realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze względu na brak możliwości sfinansowania kosztów 
takiego kształcenia.  
W przypadku staży zawodowych wykraczających poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego 
wsparcie ma na celu zwiększenie wymiaru praktyk zawodowych objętych podstawą programową nauczania 
danego zawodu.  
Praktyki zawodowe realizowane w zasadniczych szkołach zawodowych stanowią uzupełnienie praktycznej 
nauki zawodu organizowanej w tych szkołach. 

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. 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 
liczba punktów 

1.  
W ramach projektu podejmuje się działania 
zapewniające budowanie sieci współpracy 

Kryterium ma na celu promowanie współpracy w ramach aktywnie tworzonej 
sieci kontaktów, zwanej również networkingiem lub sieciowaniem, które staje 

0/2 pkt 2  



 

 

szkół/placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe  
w województwie mazowieckim, np. w zakresie 
korzystania ze sprzętu do nauki zawodu.  

się coraz bardziej powszechne.  
Sieciowanie to nawiązywanie i podtrzymywanie relacji z innymi w celu 
pozyskiwania informacji oraz wzajemnego wspierania się. Jest to proces 
wymiany informacji, doświadczenia, zasobów i wielostronnego wsparcia 
dzięki korzystnej sieci wzajemnych kontaktów. Networking pozwala często na 
pozyskanie długofalowych i zaufanych partnerów, a jego podstawową zasadą 
jest wzajemność. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu.  

2.  

Realizowane w ramach projektu praktyki 
zawodowe i/ lub staże  
u przedsiębiorców/pracodawców obejmą 
przynajmniej w 50% uczniów/słuchaczy 
ostatnich roczników szkolnych w toku 
kształcenia w poszczególnych typach 
szkół/placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe.  

Kryterium ma na celu premiowane działań, które będą sprzyjać nawiązaniu 
stosunku pracy przez przedsiębiorców/pracodawców z uczniami/słuchaczami 
odbywającymi u przedsiębiorców/pracodawców staż zawodowy lub praktykę 
zawodową, po ukończeniu przez nich nauki. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu. 
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3.  

Nie mniej niż połowa realizowanych u 
przedsiębiorców/pracodawców w ramach 
projektu praktyk zawodowych lub staży dla 
uczniów/słuchaczy szkół placówek systemu 
oświaty prowadzących kształcenie zawodowe 
trwa w roku szkolnym 3 miesiące lub dłużej. 

Dłuższe praktyki zawodowe lub staże prowadzą do zwiększenia 
doświadczenia zawodowego, a także do zwiększenia kompetencji 
zawodowych. Są w związku z tym najlepszą formą wejścia na rynek pracy. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

0/3 pkt 3 

4.  

W ramach projektu podejmuje się działania 
zwiększające kompetencje miękkie 
uczestników projektu.  

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskaże podejmowane 
działania zwiększające kompetencje miękkie uczestników projektu. 
Kompetencje miękkie, jak kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy  
w grupie, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność zarządzania 
czasem są niezwykle ważne na rynku pracy. Umiejętności zawodowe 
uzupełnione o w/w kompetencje osobiste i społeczne zwiększą szanse na 
uzyskania zatrudnienia i skuteczne wykonywanie powierzonych obowiązków. 
Dlatego stawianie na rozwijanie miękkich kompetencji już od 
najwcześniejszych etapów nauczania jest równie ważne jak przyswajanie 
wiedzy. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

0/2 pkt 2 

5.  

Projekt jest realizowany w partnerstwie  
z pracodawcami/przedsiębiorcami  
z województwa mazowieckiego (co najmniej 
jedna szkoła i jeden 

Promowane będą projekty realizowane w partnerstwie szkół/placówek 
z pracodawcami/przedsiębiorcami lub ich organizacjami. 
Pracodawcy/przedsiębiorcy zaangażowani w realizację projektu muszą 
posiadać profil działalności zbieżny z kierunkami kształcenia, w których 

Liczba przedsiębiorców w 
partnerstwie: 

brak partnerstwa lub brak 
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przedsiębiorca/organizacja przedsiębiorców) 
posiadającymi profil działalności zbieżny  
z kierunkami kształcenia w danej 
szkole/placówce. 

szkoła/placówka kształci lub chciałaby kształcić, co gwarantuje możliwość 
nawiązania faktycznej współpracy w zakresie doskonalenia zawodowego 
uczniów. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

informacji w tym zakresie – 0 
pkt, 

1 przedsiębiorca/organizacja 
przedsiębiorców – 2 pkt, 

2 
przedsiębiorców/organizacje 
przedsiębiorców i więcej – 4 
pkt 

6.  

Projekt przewiduje partycypację finansową 
pracodawców na poziomie minimum 5%  
w kosztach organizacji i prowadzenia stażu 
i/lub praktyki zawodowej.  

Dla spełnienia kryterium pracodawcy partycypują finansowo w wymiarze co 
najmniej 5 % w kosztach organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub 
stażu zawodowego w ramach projektu. 

Podstawę wyliczenia wysokości udziału finansowego pracodawcy – oprócz 
kosztów wchodzących do limitu 5 000 PLN na praktykanta/stażystę, stanowi 
również np. stypendium stażysty czy wynagrodzenie opiekuna. 
Decyzja, co do formy partycypacji (pieniężna/niepieniężna) należy do 
Wnioskodawcy. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Partycypacja finansowa na 
poziomie: 

poniżej 5% lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 
pkt, 

ponad 5% do 10% – 3 pkt, 

ponad 10% – 5 pkt 
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7.  

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 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 

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 
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http://www.funduszedlamazowsza.eu/ 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu 

8.  

W ramach projektu przewidziano uczestnictwo 
co najmniej 20% uczniów/słuchaczy 
zamieszkałych na obszarach wiejskich  
w województwie mazowieckim. 
 

Silniejsza koncentracja środków na działaniach prowadzonych na obszarach 

wiejskich, cechujących się największymi potrzebami w zakresie wyrównania 

szans edukacyjnych uczniów jest niezbędna w kontekście zróżnicowań 

wewnątrz regionalnych i potrzeby osiągnięcia większej spójności społeczno-

gospodarczej oraz w celu realizacji założeń RPO WM. 

Obszary wiejskie są definiowane zgodnie z Wytycznymi Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć, jako osoby 
przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem 
urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, 
na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie. Kategoria 3 
DEGURBY powinna być określana na podstawie: 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_
DEGURBA tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012". 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Uczestnictwo w projekcie 
uczniów/słuchaczy 
zamieszkałych na obszarach 
wiejskich 

poniżej 20% lub brak 
informacji w tym zakresie –  
0 pkt, 

od 20% uczestników – 1 pkt, 

od 50% uczestników – 2 pkt, 

od 80% uczestników – 3 pkt 
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9.  

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 uczniów szkół i 
placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u 
pracodawcy.  

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

wartość wskaźnika zadeklarowana w ramach projektu 
-------------------------------------------------------------------------------------        X100%  
wartość docelowa wskaźnika określona w RPO WM (tj. 13 232 osób) 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Osiągnięta wartość 
wskaźnika docelowego: 

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

od 1% do 2% - 2 pkt, 

powyżej 2% do 3% - 4 pkt, 

powyżej 3% do 4% - 6 pkt, 

powyżej 4% - 8 pkt  
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