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Działanie 10.2 – Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych  

Działanie 10. 2 – rodzaj przedsięwzięcia: Szkolenia lub inne formy podnoszenia kompetencji cyfrowych  

i językowych zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji naby tych kwalifikacji1 

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej 

L.p. Kryterium Opis kryterium Ocena kryterium 

1. 

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 
miesięcy. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca planuje okres realizacji projektu na podstawie wyników diagnozy specyfiki 
i potrzeb grupy docelowej (kryterium dostępu nr 6).  

Okres realizacji projektu zaplanowano biorąc pod uwagę: 

 złożoność procesu wdrażania rozwiązań organizacyjnych związanych z realizacją 
projektu, 

 standardy realizacji szkoleń i innych form podnoszenia kompetencji cyfrowych  
i językowych 

 wartości wskaźników określonych w RPO WM 2014-2020. 
 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

0/1 

2.  

Projekt obejmuje szkolenia lub kursy w zakresie 
następujących języków obcych: angielskiego, 
niemieckiego, francuskiego, dające możliwość 
uzyskania certyfikatu zewnętrznego, 
potwierdzającego zdobycie przez uczestników 
określonego poziomu biegłości językowej 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie oświadcza, że: 

1) szkolenia lub kursy językowe zakończą się formalnym wynikiem oceny i 
walidacji oraz będą dawać możliwość uzyskania certyfikatu (nadania 
kwalifikacji) 2; 

0/1/nie dotyczy 

                                                           
1 Informacje nt. instytucji certyfikujących osoby, akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji, można znaleźć na stronie internetowej www.pca.gov.pl (zakładka: akredytowane 
podmioty/jednostki certyfikujące osoby). 
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L.p. Kryterium Opis kryterium Ocena kryterium 

(zgodnie z Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego). 

2) szkolenia lub kursy prowadzące do uzyskiwania kwalifikacji językowych 
realizowane są zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego; 

3) szkolenia lub kursy dotyczą minimum jednego języka z następującego katalogu 
języków obcych: angielski, niemiecki, francuski. 

Szczegółowe informacje w zakresie nabywania kwalifikacji zostały określone w 
załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020.  

Kryterium wynika z Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 6 września 2016 r. w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020, a także jest zgodne z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

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. 
 

3. 

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

Maksymalna wartość projektu, w przeliczeniu na jednego uczestnika w projekcie, nie 
może przekroczyć kwoty 1339 euro (kwotę należy przeliczyć kursem euro podanym w 
regulaminie konkursu). Średni koszt wsparcia stanowi iloraz wartości projektu (z 
uwzględnieniem wkładu własnego i kosztów pośrednich) i liczby uczestników projektu.  
 
Koszt liczony według wzoru: 
Wartość projektu (euro) 

<= 1339 euro 
Liczba uczestników projektu 
Uzasadnienie: 
Maksymalna wartość projektu przypadająca na jednego uczestnika w projekcie została 

0/1 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       
2 Certyfikat potwierdzający biegłość językową może być wydany jedynie przez instytucję posiadającą stosowne uprawnienia. Biorąc pod uwagę system walidacji i certyfikowania efektów uczenia się 
na poziomie międzynarodowym należy pamiętać, że w przypadku języków obcych certyfikat winien być powszechnie uznawany (np. FCE–język angielski, DELF–język francuski, WiDaF–język 
niemiecki, TOEFL–język angielski, TOEIC). 
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L.p. Kryterium Opis kryterium Ocena kryterium 

określona w RPO WM i pozwoli na wsparcie założonej liczby osób. 
 

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

 
 
Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 
 

4.  

Projekt obejmuje szkolenia lub kursy w zakresie 
uzyskiwania kwalifikacji lub zdobywania i 
poprawy kompetencji cyfrowych, dające 
możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego 
lub uzyskania dokumentu potwierdzającego 
nabycie kompetencji. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy oraz 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie oświadcza, że szkolenia lub kursy: 

1) w przypadku kwalifikacji kończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz 
będą dawać możliwość uzyskania certyfikatu zewnętrznego3 (nadania 
kwalifikacji); 
albo  

2) w przypadku kompetencji będą dawać możliwość uzyskania dokumentu 
potwierdzającego nabycie kompetencji, zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o 
dofinansowanie projektu etapami, o których mowa w Załączniku nr 2 do 
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-20204. 

0/1/nie dotyczy 

                                                           
3 Certyfikaty umiejętności komputerowych odpowiadające standardom ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych (Digital Competence Framework),DIGCOMP, np.: certyfikat 
IC3 (Internet and Computing Core Certification), ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), ECCC (Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych);Certyfikat EPP e-Urzędnik; 
4 1) ETAP I – Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej, 

2) ETAP II – Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia i zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych 
działań projektowych. Sposób (miejsce) definiowania informacji wymaganych w etapie II powinien zostać określony przez instytucję organizującą konkurs/ przeprowadzającą nabór projektów., 

3) ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 
4) 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. 
 



Załącznik do Uchwały nr 32/XXV/2017 

Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 

z dnia 12 maja 2017 roku 

 

4 

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Ocena kryterium 

Ponadto Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie opisuje standard wymagań dla 
kompetencji cyfrowych5 (efekty uczenia się, które osiągną uczestnicy zajęć) i sposób 
weryfikacji nabycia kompetencji (egzamin zewnętrzny, test, rozmowa oceniająca, itd.). 

Kryterium wynika z Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 6 września 2016 r. w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020, a także są zgodne z Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
 
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. 

5. 

Stworzone w ramach projektu materiały 

edukacyjne są opublikowane na licencjach 

Creative Commons Uznanie Autorstwa lub 

innych, kompatybilnych wolnych licencjach. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. Kryterium 
dotyczy Wnioskodawców, którzy zakładają w ramach projektu tworzenie materiałów 
edukacyjnych (np. scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, broszur itp.), 
będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666, z późn. zm.). 

Wnioskodawca deklaruje, że powstałe w ramach projektu materiały edukacyjne i 
szkoleniowe, zostaną opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa 
lub na innych, wskazanych przez Wnioskodawcę kompatybilnych wolnych licencjach6. 

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.  

Kryterium wynika z Wytycznych Ministra Rozwoju z dnia 6 września 2016 r. w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

0/1/nie dotyczy 

                                                           
5 Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych, które powinni osiągnąć uczestnicy projektu został określony w załączniku nr 2 do Wytycznych i uwzględniony w Regulaminie konkursu. Każdy 
projekt powinien obejmować co najmniej wszystkie kompetencje ramowe wskazane w ramach Standardu w obszarach Informacja, Komunikacja i Tworzenie treści, na dowolnym poziomie 
zaawansowania. Powyższy warunek nie ma zastosowania do kwalifikacji cyfrowych. Standard wymagań kompetencji cyfrowych został przygotowany na podstawie wyników projektu DIGCOMP 

6 Udostępnienie na wolnej licencji zapewnia licencjobiorcy co najmniej prawo do dowolnego wykorzystywania utworów do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii 
utworów w całości lub we fragmentach oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych. 
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L.p. Kryterium Opis kryterium Ocena kryterium 

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. 

6. 

Wybór uczestników projektu obejmuje diagnozę 
potrzeb szkoleniowych z uwzględnieniem stanu 
wiedzy/ kompetencji/ umiejętności w zakresie ICT 
i/lub języków obcych. 
 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie uzasadnia wybór uczestników projektu 
wynikami przeprowadzonej diagnozy deficytów wiedzy, kompetencji, czy umiejętności w 
zakresie ICT/języków obcych. Wyniki diagnozy umożliwią zrekrutowanie uczestników (w 
tym formowanie grup szkoleniowych) o podobnych deficytach, co zwiększy efektywność 
proponowanych szkoleń/kursów i pozwoli na dostosowanie proponowanego wsparcia do 
indywidualnych potrzeb uczestników projektu. 

Kryterium zapewni elastyczność oferty edukacyjnej w odniesieniu do zidentyfikowanych 
potrzeb osób dorosłych w zakresie podnoszenia ich kompetencji i kwalifikacji, a także 
kompleksowe podejście do usług na rzecz osób potrzebujących wsparcia z 
uwzględnieniem wcześniej nabytego doświadczenia. Ocena kryterium jest 0/1 - 
spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

0/1 
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Kryteria merytoryczne szczegółowe 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba punktów 

1. 

W ramach projektu co najmniej 
60 % uczestników stanowią 
osoby w wieku od 25 lat do 50 
lat. 
 

Zgodnie z RPO WM kryterium pozwoli na ukierunkowanie wsparcia do grupy osób w 
wieku od 25 lat, ale nie starszych niż 50 lat, która mniej aktywnie korzystała z 
dotychczas udzielanego wsparcia w ramach RPO WM 2014-2020.  
 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

0/6 6  

2.  

W wyniku udziału w projekcie 
co najmniej 60% osób objętych 
wsparciem osiągnie pełen 
poziom biegłości językowej, 
zgodny z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego (tj. na poziomie A, 
B lub C). 

Kryterium ma na celu zapewnienie wysokiej jakości oferowanych szkoleń poprzez 
weryfikację efektów uczenia się, potwierdzonych uzyskaniem certyfikatu znajomości 
języka obcego (zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego). 
 
Pełen poziom kompetencji językowej oznacza cały poziom A (podstawy), B 
(samodzielność) lub C (biegłość). Wnioskodawca może zaplanować w ramach projektu 
realizację szkoleń i kursów językowych na jednym z sześciu poziomów językowych (A1, 
A2, B1, B2, C1, C2), jednak co najmniej 60% osób korzystających ze wsparcia musi 
osiągnąć pełen poziom biegłości językowej, a więc A (A1 i A2), B (B1 i B2) lub C (C1 i 
C2)  
 
Wnioskodawca w treści wniosku o dofinansowanie zobowiązany jest oświadczyć, że: 
- zapewni możliwość uzyskania przez uczestników projektu w trakcie jego trwania, 
certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej, na 
zakończenie danego szkolenia/kursu językowego, 
- co najmniej 60% osób objętych wsparciem osiągnie pełen poziom biegłości językowej, 
zgodny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (tj. A, B lub C), 
- weryfikacja poziomu osiągnięć językowych, będzie mieć formę egzaminu, 
przeprowadzanego przez certyfikowaną instytucję. 
 
Szczegółowe informacje w zakresie nabywania kwalifikacji zostały określone w 
załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku aplikacyjnym. 

co najmniej 60% osób 
biorących udział w 
projekcie osiągnie 
pełen poziom 
biegłości językowej: 

na poziomie poniżej 
60% lub brak 
informacji w tym 
zakresie – 0 pkt, 

na poziomie 60% i 
więcej - 10 pkt 

10 
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L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba punktów 

 

3.  

W wyniku udziału w projekcie 

co najmniej 60% osób objętych 

wsparciem uzyska certyfikat 

potwierdzający kwalifikacje 

cyfrowe.   

 
Kryterium dotyczące weryfikacji efektów uczenia się, zmierzających do osiągnięcia przez 
uczestników projektu określonych kwalifikacji w zakresie posługiwania się technologiami 
komputerowymi, zostało wprowadzone w celu zapewnienia wysokiej jakości szkoleń. 
Wyznacznikiem dla prawidłowo zrealizowanego projektu nie jest wyłącznie ukończenie 
przez uczestników zaproponowanych szkoleń bądź kursów, ale formalne uznanie 
zdobytych w trakcie ich trwania kwalifikacji. 
 
W celu spełnienia kryterium Wnioskodawca, we wniosku o dofinansowanie zobowiązany 
jest oświadczyć, że co najmniej 60% osób objętych wsparciem ukończy kurs i/lub 
szkolenie oraz uzyska certyfikat potwierdzający kwalifikacje cyfrowe. 
 
Szczegółowe informacje w zakresie nabywania kwalifikacji zostały określone w 
załączniku nr 8 do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 
programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku aplikacyjnym. 
 

co najmniej 60% osób 
biorących udział w 
projekcie ukończy 
kurs i/lub szkolenie 
oraz uzyska certyfikat 
potwierdzający 
kwalifikacje cyfrowe: 

na poziomie poniżej 
60% lub brak 
informacji w tym 
zakresie – 0 pkt, 

na poziomie 60% i 
więcej - 10 pkt 

10 

4.  

Projekt przewiduje realizację 
działań w partnerstwie. 

Wnioskodawca zamieszcza we wniosku o dofinansowanie dane każdej instytucji, z którą 
projekt jest realizowany w partnerstwie oraz zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne 
lub finansowe jakie wnosi ona do projektu.  

Wybór przez Wnioskodawcę partnera/partnerów musi nastąpić przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie. Nie jest to jednak równoznaczne z wymogiem zawarcia porozumienia 
albo umowy o partnerstwie między Wnioskodawcą a partnerem/partnerami przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie. 

Kryterium ma na celu podniesienie poziomu jakości świadczonych usług w zakresie 
kształcenia ustawicznego. 

realizacja projektu w 
partnerstwie: 

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

z 1 partnerem – 1 pkt, 

z 2 partnerami – 2 pkt, 

z 3 i więcej partnerami 
- 3 pkt 

3 
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L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba punktów 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

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 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 

zgodność projektu z 
programem 
rewitalizacji: 

nie jest zgodny  
lub brak informacji w 
tym zakresie – 0 pkt, 

jest zgodny – 2 pkt  

2 

6.  

Projekt zakłada uczestnictwo 
co najmniej 30% osób 
zamieszkałych na obszarach 
wiejskich w województwie 

Silniejsza koncentracja środków na działaniach prowadzonych na obszarach wiejskich, 
cechujących się największymi potrzebami w zakresie wyrównania szans edukacyjnych 
jest niezbędna w kontekście zróżnicowań wewnątrz regionalnych i potrzeby osiągnięcia 
większej spójności społeczno-gospodarczej oraz w celu realizacji założeń RPO WM 

uczestnictwo w 
projekcie  osób 
zamieszkałych na 
obszarach wiejskich: 

4 
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L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba punktów 

mazowieckim. 
 

2014 - 2020. 

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 DEGURBA 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 przyczynia się do realizacji założeń Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie osiągnięcia większej spójności 
społeczno-gospodarczej. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie projektu. 

na poziomie poniżej 
30% lub brak 
informacji w tym 
zakresie – 0 pkt, 

na poziomie powyżej  
30% – 2 pkt, 

na poziomie powyżej 
50% – 4 pkt 

7.  

Projekt wynika z Planu 
Inwestycyjnego dla subregionu 
objętego problemowym  
Obszarem Strategicznej 
Interwencji (OSI 
problemowymi). 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest zawarty w Planie inwestycyjnym dla 
subregionu objętego problemowym Obszarem Strategicznej Interwencji, jako projekt 
towarzyszący.  
Wsparcie Obszarów Strategicznej Interwencji w ramach RPO WM 2014-2020 odbywa 
się poprzez realizację Planów Inwestycyjnych dla 5 subregionów (ciechanowskiego, 
płockiego, ostrołęckiego, siedleckiego i radomskiego) objętych  OSI problemowymi. 
Plany inwestycyjne dla poszczególnych subregionów są dostępne na stronie 
www.funduszedlamazowsza.eu, zakładka O programie/ Zapoznaj się z prawem i 
dokumentami.  

Zastosowanie kryterium przyczyni się do wzmocnienia potencjału Obszarów 
Strategicznej Interwencji (OSI) oraz zapewni komplementarność wsparcia w ramach 
EFS  i EFRR. 

Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

projekt nie wynika z 
Planu Inwestycyjnego 
dla subregionu 
objętego 
problemowym 
Obszarem 
Strategicznej 
Interwencji (OSI 
problemowymi) lub 
brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt, 

projekt wynika z Planu 
Inwestycyjnego dla 
subregionu objętego 
problemowym 
Obszarem 

2 
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L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba punktów 

Strategicznej 
Interwencji (OSI 
problemowymi) - 2 
pkt; 

8. 

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. 
 
Wnioskodawca zobowiązany jest wskazać we wniosku o dofinansowanie materiały 
edukacyjne dostępne na zasadzie wolnych licencji, z których będzie korzystał i krótko 
opisać sposób ich wykorzystania w projekcie. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

0/1 pkt 1  

9. 

Wsparcie w zakresie szkoleń 
kierowane jest wyłącznie do 
osób, które nie uczestniczyły 
we wsparciu LLL (life long 
learning) oferowanym w 
tożsamym zakresie w ramach 
Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki w latach 2013-
2015 i/lub w RPO WM 2014 – 
2020. 

Realizacja projektów przewidzianych dla określonej w przedmiotowym kryterium grupy 
osób pozytywnie wpłynie na rynek pracy, bowiem w pierwszej kolejności objęte 
wsparciem zostaną osoby, które dotąd nie korzystały ze wsparcia w tożsamym zakresie 
w ramach POKL w latach 2013-2015 i/lub w dotychczas udzielonym wsparciu w ramach 
RPO WM 2014 - 2020. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

0/2 pkt 2  

 


