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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

Działanie 10. 3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.4 (10iv) Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych. 

Rodzaj przedsięwzięcia: Podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, 
uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych poprzez realizację szkolnych form kształcenia ustawicznego zawodowego albo pozaszkolnych form 
kształcenia ustawicznego. 

KRYTERIA DOSTĘPU 

L.p. Kryterium Opis kryterium Ocena 
kryterium 

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej 

1.  

Wnioskodawca posiada przynajmniej 
3-letnie doświadczenie 
lub  
realizuje projekt w partnerstwie 
z podmiotem posiadającym przynajmniej 
3-letnie doświadczenie w obszarze 
kształcenia i szkolenia osób dorosłych. 

Celem wprowadzenia kryterium jest zagwarantowanie, iż projekty są realizowane przez podmioty mające 
kompleksową wiedzę, doświadczenie (minimum 3-letnie) oraz zasoby organizacyjne w zakresie kształcenia 
ustawicznego.  
Doświadczenie, którym legitymuje się Wnioskodawca lub partner 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 

2.  

Prowadzące w ramach projektu kształcenie 
ustawiczne w formach pozaszkolnych: 

 publiczne lub niepubliczne placówki 
kształcenia ustawicznego, 

 publiczne lub niepubliczne placówki 
kształcenia praktycznego, 

 ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego, 

 placówki prowadzące działalność 
oświatową podejmowaną na 
zasadach określonych w przepisach 
o swobodzie działalności 
gospodarczej, 

posiadają akredytację Kuratora Oświaty na 
całość lub część organizowanego 
kształcenia. 

Kryterium podlega ocenie, wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca złoży deklarację, że w ramach projektu 
kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest prowadzone przez podmioty wymienione w poniższym 
katalogu: 
a) publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, 
b) publiczne lub niepubliczne placówki kształcenia praktycznego, 
c) ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
d) placówki prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 

o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 grudnia 2015 r., podejmowaną na zasadach 
określonych w przepisach o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, ze zm.).  

Wnioskodawca oświadcza, że w/w podmioty posiadają akredytację Kuratora Oświaty na całość lub część 
kształcenia w zakresie zbieżnym z działaniami planowanymi w ramach projektu, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków 
prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 227, poz.2247, ze zm.).  

Kryterium nie dotyczy realizacji wsparcia w ramach projektu przez inne uprawnione podmioty wymienione w art. 
68a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. przez: 
a) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół 

0/1/nie 
dotyczy 



 

 

publicznych, prowadzące kształcenie zawodowe - w zakresie zawodów, w których kształcą,  
b) instytucje rynku pracy, wymienione w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy, prowadzących działalność edukacyjno-szkoleniową.  

Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie kształcenia w formach pozaszkolnych z zachowaniem:  

 możliwości korzystania z usług edukacyjnych na wysokim poziomie, 

 zwiększenia szansy zatrudnienia, 

 możliwości otrzymania świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez wiarygodną placówkę, 

 możliwości zaliczenia wyników ukończonych form edukacyjnych przy podejmowaniu nauki w szkołach dla 
dorosłych, prowadzących kształcenie zawodowe. 

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. 

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

3.  

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 dla dorosłych. 

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 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. 

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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4.  

Nie mniej niż 80% osób objętych 
wsparciem w ramach projektu uczestniczy 
w pozaszkolnych formach kształcenia. 

Kryterium odpowiada na zdefiniowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 potrzeby w zakresie kształcenia ustawicznego. 
Wsparcie w ramach projektu jest realizowane w formach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 622) tj. poprzez realizację: kwalifikacyjnych kursów zawodowych1, kursów umiejętności 
zawodowych2, kursów kompetencji ogólnych3, kursów innych niż wcześniej wymienione4,  
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1 Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych. Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez 
podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.  
Podmioty, które mogą organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe wymienione zostały w art. 68a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 
grudnia 2015 r. to: publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie 
zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, instytucje rynku pracy, wymienione w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową (Dz. U. z 
2008 r. Nr 69, poz. 415, ze. zm.) tj.: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, jeżeli wśród ich zadań 



 

 

Możliwe w ramach projektu kształcenie w formach szkolnych, dotyczące zdobywanie lub uzupełniania 
wykształcenia w szkołach dla dorosłych: podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych lub policealnych, 
odbywać się będzie w szkołach dla dorosłych: podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych lub policealnych. 

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. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 
liczba 
punktów 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, instytucje dialogu społecznego instytucje partnerstwa lokalnego, 
podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia 
szkoły, placówki lub zespołu, podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 ze zm.) .  
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie 
zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy  z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji 
wyodrębnionych w danym zawodzie. 
2 Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony także wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, ale tylko w zakresie jednej z części efektów 

kształcenia wyodrębnionych w ramach danej kwalifikacji albo efektów kształcenia wspólnych dla wszystkich zawodów oraz wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia albo efektów kształcenia 
wspólnych dla wszystkich zawodów w zakresie organizacji pracy małych zespołów. Kurs umiejętności zawodowych kończy się zaliczeniem na zasadach ustalonych przez podmiot prowadzący kurs. 
Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
W ramach uzupełniania kolejnych umiejętności wchodzących w skład danego zawodu, słuchacz może kontynuować naukę na następnej, wybranej części efektów kształcenia wyodrębnionych w ramach 
danej kwalifikacji. Osoba, która ukończyła kurs umiejętności zawodowych i podejmuje kształcenie na kwalifikacyjnym kursie zawodowym może być zwolniona z zajęć prowadzonych w ramach kursu 
umiejętności zawodowych, na swój wniosek. Umożliwia to stopniowe osiąganie efektów kształcenia realizowanych na kwalifikacyjnych kursach zawodowych poprzez uczenie się na krótszych kursach 
umiejętności zawodowych. Kursy umiejętności zawodowych, mogą prowadzić publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcenia i 
doskonalenia zawodowego. 
3 Kurs kompetencji ogólnych jest przeznaczony dla osób, które chcą uzyskać dyplom w zawodzie, a nie mają wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej - umożliwia absolwentom 

szkoły podstawowej zdobycie wykształcenia zawodowego. Jest prowadzony według programu nauczania uwzględniającego dowolnie wybraną część podstawy programowej kształcenia ogólnego (może 
objąć przedmioty język polski, język obcy nowożytny, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, geografia, biologia, chemia, matematyka, informatyka). Osoba uczestnicząca w 
kształceniu na kursie kompetencji ogólnych, może jednocześnie odbywać naukę na kilku kursach. Minimalny wymiar kształcenia na kursie kompetencji ogólnych wynosi 30 godzin. Kurs kompetencji 
ogólnych kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych. Aby uzyskać 
potwierdzenie wykształcenia ogólnego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej należy złożyć egzaminy eksternistyczne w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej z zakresu wszystkich wymienionych 
przedmiotów. Do egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej dopuszcza się osobę, która ukończyła 
gimnazjum albo ośmioletnią szkołę podstawową. Kursy kompetencji ogólnych, mogą prowadzić publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz 
ośrodki dokształcenia i doskonalenia zawodowego. 
4 Kursy prowadzone przez placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie 

wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, których program nauczania nie odnosi się do podstawy programowej kształcenia ogólnego lub podstawy programowej kształcenia w zawodach. W tym 
zakresie mieści się także prowadzenie kształcenia w zakresie zawodów ujętych w klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynki pracy na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 7 sierpnia 2014 r., (Dz.U. poz. 1145), a nieujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego. Osoba, która ukończyła kurs otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu tego kursu, a następnie może zostać objęta procedurą obejmującą egzamin potwierdzony dokumentem wydanym przez 
instytucję certyfikującą odnośnie uzyskanych kwalifikacji zawodowych. 
 



 

 

1.  

Projekt zakłada uzyskanie przez minimum 
70% uczestników projektu kwalifikacji 
w ramach pozaszkolnych form kształcenia. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu zwiększenie efektywności kursów, których 
celem jest uzyskanie przez uczestników konkretnych kwalifikacji zawodowych. 
Kursy przeprowadzane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego 
w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). 
Osoby, które ukończyły kurs zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych, uzyskują wydane przez podmiot 
kształcenia ustawicznego zaświadczenie o jego ukończeniu.  
Umożliwia to wszczęcie procedury walidacji, a następnie certyfikacji.  
Uczestnik projektu po zdaniu egzaminu potwierdzającego osiągnięcie efektów 
uczenia się spełniających określone standardy, otrzymuje formalny dokument, 
stwierdzający, że osiągnął określoną kwalifikację.5 Wystawiony jest on przez 
instytucję uprawnioną do nadawania kwalifikacji i wydawania formalnego 
dokumentu. Instytucjami certyfikującymi mogą być np. uczelnie, okręgowe komisje 
egzaminacyjne, stowarzyszenia zawodowe czy organy administracji publicznej. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Wartość procentowa 
dotycząca liczby uczestników 
kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych, którzy uzyskali 
świadectwo potwierdzające 
kwalifikacje w zawodzie 

poniżej 70% lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 
pkt, 

powyżej 70% do 85% – 4 pkt, 

powyżej 85% – 8 pkt 

8 

2.  

Projekt jest realizowany w partnerstwie  
z pracodawcami/przedsiębiorcami  
z województwa mazowieckiego 
posiadającymi profil działalności zbieżny  
z kierunkami kształcenia podejmowanymi 
w ramach wsparcia. 
 

Kryterium ma na celu zmotywowanie Wnioskodawców do bezpośredniej 
współpracy z pracodawcami/przedsiębiorcami, co sprzyja przygotowaniu 
specjalistów o kwalifikacjach odpowiadających aktualnym potrzebom i wymogom 
rynku pracy.  
Pracodawcy/przedsiębiorcy zaangażowani w realizację projektu muszą posiadać 
profil działalności zbieżny z kierunkami kształcenia podejmowanymi w ramach 
wsparcia. 
Partner wniesie do projektu zasoby organizacyjne, techniczne i ludzkie. 
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 partnerem przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie. Wszyscy partnerzy muszą być jednak 
wskazani we wniosku. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Liczba partnerów w projekcie:  

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

1 partner – 4 pkt,  

2 partnerów – 6 pkt, 

3 partnerów i więcej – 8 pkt 

8 

                                                           
5 Certyfikacja następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. W przypadku niektórych 

kwalifikacji certyfikacja i walidacja są prowadzone przez różne podmioty (np. egzamin na prawo jazdy przeprowadza Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, natomiast dokument, tj. prawo jazdy, wydaje 
starosta powiatu). Certyfikaty i inne dokumenty potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. 



 

 

3.  

Projekt zakłada kształcenie w kierunkach, 

które będą zgodne z zapotrzebowaniem 

rynku pracy w branżach 

zidentyfikowanych, jako branże  

o największym potencjale rozwojowym 

i/lub branżach strategicznych dla 

regionu/subregionu. 

Kryterium ma na celu dostosowanie form kształcenia ustawicznego do 

zapotrzebowania rynku pracy w branżach zidentyfikowanych, jako branże  

o największym potencjale rozwojowym i/lub branżach strategicznych dla 

województwa mazowieckiego/danego subregionu. 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

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

są 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 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Liczba branż, w ramach 
których prowadzone jest 
kształcenie w projekcie: 

brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt, 

1 branża – 2 pkt, 

2 branże – 4 pkt, 

3 i więcej branż – 6 pkt 
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4.  

Projekt przyczyni się do podniesienia 

umiejętności oraz uzyskania kwalifikacji 

zawodowych osób zamieszkujących 

obszary wiejskie, które stanowić będą min. 

30% uczestników. 

Silniejsza koncentracja środków na działaniach prowadzonych na obszarach 
wiejskich, cechujących się największymi potrzebami w zakresie podnoszenia 
kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych 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_DEG
URBA tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012". 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Uczestnictwo w projekcie 

osób zamieszkujących 

obszary wiejskie: 

poniżej 30% lub brak 

informacji w tym zakresie – 0 

pkt, 

powyżej 30% do 60% 

uczestników – 2 pkt, 

powyżej 60% uczestników – 
4 pkt 
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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.  

Zgodność projektu z 
programem rewitalizacji: 

projekt jest zgodny z 

2 
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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 
http://www.funduszedlamazowsza.eu/ 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

programem rewitalizacji – 2 
pkt, 

brak spełnienia wyżej 
wymienionego warunku lub 
brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt 

6.  

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

Zgodnie z RPO WM 14-20 wskaźnik „liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych 
formach kształcenia 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) 
                                                                                            <= 3 308 euro 
Wartość docelowa wskaźnika w ramach projektu: 
„liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie”. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Wartość projektu w 
przeliczeniu na jedną szkołę 
lub placówkę: 

poniżej 3 308 euro - 3 pkt, 

równa/powyżej 3 308 euro – 

0 pkt 

koszt należy przeliczyć wg 

kursu euro podanego w 

regulaminie konkursu 
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