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KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

Działanie 10. 1 - Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałanie 10.1.1 (10i) - Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) 

Rodzaj przedsięwzięcia - wsparcie kształcenia ogólnego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli poprzez: 

1) kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności, 
2) tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, 
3) korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych, 
4) indywidualizację pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. 

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.  
Czas realizacji projektu 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 Beneficjentów 
zakładanymi formami wsparcia i podjąć odpowiednie działania zaradcze w przypadku trudności  
w realizacji projektu.  

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.  

Wnioskodawcą w ramach projektu jest: 
organ prowadzący objętych wsparciem 
szkoły/szkół dla dzieci i młodzieży, w tym 
szkoły/szkół specjalnych samodzielnych i 
funkcjonujących w placówkach lub  

Celem wprowadzenia kryterium jest zagwarantowanie, iż projekty są realizowane przez podmioty mające 
kompleksową i najszerszą wiedzę dotyczącą potrzeb szkół w procesie kształcenia dzieci i młodzieży, w 
tym szkół specjalnych samodzielnych i funkcjonujących w placówkach1 z uwzględnieniem wymagań 
rynku pracy. 
Doświadczenie, którym legitymuje się Wnioskodawca musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. 
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1 Zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych 

placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz.U. 2015 poz. 1872) szkoły specjalne wchodzą w skład następujących placówek 
systemu oświaty: młodzieżowego ośrodka wychowawczego, młodzieżowego ośrodka socjoterapii, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego. 



 

 

podmiot posiadający co najmniej 3- letnie 
doświadczenie w obszarze kształcenia 
ogólnego (z wyłączeniem osób fizycznych 
innych niż prowadzące działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie 
odrębnych przepisów) w partnerstwie z 
organem prowadzącym. 

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. 

3.  

Wnioskodawca oświadcza, że inwestycje 
w infrastrukturę, w ramach cross-financingu, 
będą 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. 
Jednocześnie Wnioskodawca oświadcza, że 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. 
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4.  

Wnioskodawca zapewnia osiągnięcie w 
okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia 
realizacji projektu gotowości technicznej w 
zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w które 
zostały wyposażone objęte wsparciem 
szkoła/szkoły dla dzieci i młodzieży, w tym 
szkoła/szkoły specjalne samodzielne i 
funkcjonujących w placówkach. 
 

Kryterium nie dotyczy Wnioskodawców, którzy nie planują w ramach projektu działań dotyczących 
rozwoju umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijania 
kompetencji informatycznych (typ projektu nr 3). 
Kryterium jest weryfikowane w przypadku, jeśli Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie zaplanuje 
wsparcie w ramach projektu dotyczące wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach, w tym 
zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej. Wówczas dla spełnienia kryterium 
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie zawiera zobowiązanie w zakresie osiągnięcia gotowości 
technicznej przez szkołę objętą wsparciem w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji 
projektu (określonej w umowie o dofinansowanie projektu). Gotowość ta obejmuje wszystkie poniższe 
funkcjonalności: 
a) stały dostęp do łącza internetowego użytkowników w szkole, na poziomie przepływności 

optymalnym dla bieżącego korzystania z cyfrowych zasobów online w trakcie lekcji i w ramach 
pracy zawodowej; 

b) w zależności od liczby uczniów, tj. do 300 albo od 301, szkoła posiada odpowiednio, co najmniej, 
jeden albo dwa zestawy stacjonarnych lub przenośnych komputerów albo innych mobilnych 

0/1/nie dotyczy 



 

 

urządzeń mających funkcje komputera oraz dedykowanego urządzenia umożliwiającego ładowanie 
oraz zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym z: 

 zainstalowanym systemem operacyjnym;  

 dostępem do oprogramowania biurowego; 

 oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla danego urządzenia – opcjonalnie, jeżeli 
takie oprogramowanie nie jest zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym komputer albo inne mobilne narzędzia mające funkcje 
komputera w przypadku kradzieży; 

 oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych mobilnych 
narzędzi mających funkcje komputera dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych - w 
zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera albo innego mobilnego narzędzia 
mającego funkcje komputera - opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie nie jest zainstalowane 
na szkolnych urządzeniach sieciowych oraz oprogramowaniem do zarządzania szkolnymi 
urządzeniami sieciowymi; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić 
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju w rozumieniu art. 4a ustawy o systemie oświaty; 

 oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne urządzenia sieciowe; 
c) w zależności od liczby uczniów, tj. do 300 albo od 301,szkoła posiada odpowiednio, co najmniej, 

jedno albo dwa wydzielone miejsca dostosowane do potrzeb funkcjonowania zestawu 
stacjonarnych lub przenośnych komputerów lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje 
komputera z bezprzewodowym dostępem do Internetu; 

d) w miejscach, w których uczniowie korzystają z zestawu stacjonarnych lub przenośnych 
komputerów lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera, jest możliwa prezentacja 
treści edukacyjnych z wykorzystaniem wielkoformatowych, niskoemisyjnych, interaktywnych 
urządzeń do projekcji obrazu i emisji dźwięku umożliwiających wyświetlanie obrazu bez 
konieczności każdorazowego dostosowywania warunków światła i układu ławek w salach; 

e) szkoła zapewnia komputery stacjonarne lub przenośne lub inne mobilne narzędzia mające funkcje 
komputera do indywidualnego użytku służbowego nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne 
z wykorzystaniem TIK; 

f) szkoła posiada co najmniej jedno miejsce (pomieszczenie), w którym uczniowie mają możliwość 
korzystania z dostępu do Internetu pomiędzy oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych w 
godzinach pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku szkolnego. 

Zastosowanie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 

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.  

Wnioskodawca zapewnia, że w przypadku 

tworzenia w ramach projektu materiałów 

edukacyjnych i szkoleniowych zostaną one 

opublikowane na licencjach Creative 

Kryterium nie dotyczy Wnioskodawców, którzy nie planują finansowania stworzenia w ramach projektu 
materiałów edukacyjnych i szkoleniowych. 
Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca deklaruje, że w ramach projektu 
tworzy materiały edukacyjne i szkoleniowe (np. scenariusze zajęć, materiały multimedialne, broszury), 

0/1/nie dotyczy 



 

 

Commons Uznanie Autorstwa lub innych, 

kompatybilnych wolnych licencjach. 

będące utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).  
Wówczas we wniosku o dofinansowanie Wnioskodawca oświadcza, 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 licencjach, 
zapewniających 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. 
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 weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 

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.  

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

Wskaźnik: „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie” 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 1 300 euro (kwotę należy przeliczyć wg kursu euro podanego w regulaminie konkursu). 
Koszt liczony według wzoru: 

Wartość projektu (euro) 
-------------------------------------------------------       <=  1 300 euro     
Wartość wskaźnika „Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych 
w programie” 
 
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 

7.  

Projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie 

rozwijania kompetencji kluczowych oraz 

kształtowania właściwych postaw/umiejętności 

niezbędnych na rynku pracy. 

W celu osiągniecia celów RPO WM niezbędne jest uwzględnienie w każdym projekcie wsparcia uczniów 
w zakresie rozwijania minimum 1 kompetencji kluczowej i kształtowania powiązanych z nią minimum 2 
postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy. 
Zgodnie z RPO WM do kompetencji kluczowych zalicza się: 

 porozumiewanie się w językach obcych, 

 matematyczno-przyrodnicze, 

 ICT2, 
zaś do właściwych postaw/umiejętności niezbędnych na rynku pracy zalicza się: 

 kreatywność, 

 innowacyjność, 
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2 Technologie informacyjno-komunikacyjne. 



 

 

 umiejętność pracy zespołowej, 

 postawy przedsiębiorcze.  
Są one niezbędne do samorealizacji i rozwoju osobistego, integracji społecznej, bycia aktywnym 
obywatelem i zatrudnienia.  
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje, które kompetencje i powiązane z nimi 
postawy/umiejętności zamierza uwzględnić w ramach projektu, przy czym przynajmniej jedna z 
rozwijanych w ramach projektu kompetencji kluczowych, jest zbieżna z obszarem wiedzy, w ramach 
którego szkoła zidentyfikowała na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych niskie osiągnięcia 
edukacyjne, o czym mowa w kryterium dostępu nr 133. 

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.  

Wnioskodawca zapewnia zgodność 
proponowanego w projekcie wsparcia z 
przeprowadzoną przed przygotowaniem 
wniosku o dofinansowanie projektu diagnozą 
dotyczącą potrzeb szkoły/szkół dla dzieci i 
młodzieży, w tym szkoły/szkół specjalnych 
samodzielnych i funkcjonujących w 
placówkach, zatwierdzoną przez ich organ 
prowadzący.  

Kryterium umożliwi identyfikację potrzeb szkół i placówek systemu oświaty w procesie prowadzonego 
procesu edukacyjnego oraz określenie zakresu projektu i zapewni trafności interwencji. 
Kryterium zapewnia pozytywne efekty edukacyjne podejmowanych w projekcie działań, ich celowość 
i zgodność z oczekiwaniami uczniów/słuchaczy. 
Wnioskodawca deklaruje, że zakres proponowanego w projekcie wsparcia jest zgodny z 
przeprowadzoną przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu diagnozą4 potrzeb 
szkoły/szkół dla dzieci i młodzieży, w tym szkół specjalnych samodzielnych i funkcjonujących w 
placówkach, co najmniej w zakresie: 

 potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, 

 budowania i rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych, 

 rozwoju edukacji cyfrowej oraz nauczania eksperymentalnego,  

 przygotowania nauczycieli przedmiotów ogólnych do korzystania z najnowszych narzędzi 
wspierających edukację, 

 wyposażenia szkół lub placówek systemu oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt 
komputerowy, z uwzględnieniem inwentaryzacji posiadanego sprzętu (w szczególności sprzętu 
zakupionego ze środków UE we wcześniejszych perspektywach finansowych i wciąż używanego), 

a także w zakresie tworzenia warunków dla zachowania trwałości wprowadzonych zmian i wzmocnienia 
efektów.  
Jednocześnie Wnioskodawca obligatoryjnie wskazuje: 

 podmiot, który przeprowadził diagnozę (szkołę/placówkę systemu oświaty/inny podmiot prowadzący 
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym),  

 szkołę/szkoły, której/których dotyczy przedmiotowa diagnoza i jednocześnie, której/których dotyczy 
planowane w ramach projektu wsparcie,  

 termin, w jakim przeprowadzono diagnozę, 
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3 Kryterium dostępu nr 12 określa, że wsparcie w ramach projektu obejmuje wyłącznie szkoły dla dzieci i młodzieży, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne, przy czym warunek ten nie dotyczy 

szkół specjalnych - samodzielnych i funkcjonujących w placówkach oraz określa sposób identyfikacji szkół z najsłabszymi wynikami edukacyjnymi. 
4 Diagnoza jest przygotowana na podstawie ostatnich, aktualnie dostępnych danych. 



 

 

 organ prowadzący, który ją zatwierdził.  

Przeprowadzenie diagnozy nie jest finansowane w ramach projektu. 
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. 

9.  

Projekt uwzględnia współpracę z rodzicami w 
procesie wsparcia uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi. 

Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca złoży deklarację, że w ramach 
projektu obejmuje wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Kryterium nie dotyczy 
Wnioskodawców, którzy nie planują objęcia wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 
Kryterium będzie uważane za spełnione, jeśli Wnioskodawca zadeklaruje we wniosku o dofinansowanie, 
że w ramach projektu uwzględnia współpracę z rodzicami objętych wsparciem uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, w tym opisze formy współpracy.  
Współpraca z rodzicami stanowi jeden z elementów rozpoznania potrzeb ucznia prowadzonego przez 
nauczycieli oraz diagnozy prowadzonej przez specjalistów. Informacje przekazywane od rodziców 
stanowią cenne źródło informacji o potrzebach i możliwościach ucznia. W ramach diagnozy funkcjonalnej 
prowadzonej w szkole (we współpracy nauczycieli, specjalistów i rodziców ucznia) – ważny element 
stanowi współpraca z rodzicami. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 
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  

10.  

Wsparcie w ramach projektu udzielane jest 
szkole/szkołom dla dzieci i młodzieży, w tym 
szkole/szkołom specjalnym z terenu 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT 
WOF) wyłącznie w przypadku, jeśli projekt 
uwzględnia nabywanie kwalifikacji lub 
kompetencji przez nauczycieli. 

Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca deklaruje, że wsparcie jest 

adresowane do szkół z terenu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru 

Funkcjonalnego (ZIT WOF). Kryterium nie dotyczy Wnioskodawców, którzy planują wsparcie 

adresowane do szkół zlokalizowanych poza terenem ZIT WOF (wykaz gmin stanowi załącznik do 

Regulaminu Konkursu). 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 
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 

11.  

Projekt przewiduje monitorowanie nabycia 
kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli.  

Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie 
deklaruje, że wsparcie przewiduje nabycie kwalifikacji lub kompetencji przez nauczycieli. Kryterium nie 
dotyczy Wnioskodawców, którzy nie planują w ramach projektu takich działań adresowanych do 
nauczycieli objętych wsparciem szkół.  

Wsparcie nauczycieli w ramach projektu jest działaniem uzupełniającym w stosunku do działań 
podejmowanych w celu rozwoju edukacyjnego uczniów. Dotyczy ono w zależności od realizowanego 

0/1/nie dotyczy 



 

 

typu projektu kształcenia umiejętności korzystania z najnowszych narzędzi wspierających edukację oraz 
budowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i właściwych postaw. 
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje formy wsparcia nauczycieli w ramach projektu tj.: 

- umożliwiające nabycie kwalifikacji (studia podyplomowe, a także kursy prowadzące do nabycia 

kwalifikacji5, których osiągnięcie jest sprawdzane w procesie walidacji6 oraz formalnie potwierdzone 

przez instytucję uprawnioną do certyfikowania7), 

i/lub 

- wiążące się z uzyskaniem kompetencji i umiejętności (kursy, szkolenia, warsztaty nieprowadzące do 

nabycia konkretnych kwalifikacji). 
Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie podaje rzeczowe informacje w zakresie wymienionych 

poniżej poszczególnych etapów, pozwalających mu na monitorowanie procesu wsparcia nauczycieli w 

ramach projektu: 

1) zdefiniowanie grupy docelowej nauczycieli, która będzie objęta poszczególnymi formami 

wsparcia; 

2) określenie standardów wymagań, tj. określenie efektów uczenia się, które osiągną nauczyciele 

w wyniku otrzymanego wsparcia; 

a w przypadku planowania w ramach projektu form kształcenia prowadzących do nabywania kompetencji 

Wnioskodawca ponadto obowiązkowo zamieszcza informacje w zakresie wymienionych poniżej 

kolejnych etapów: 

3) sprecyzowanie, na czym polega ocena nabycia kompetencji przez nauczycieli po zakończeniu 

udzielonego wsparcia (np. rozmowa oceniająca, ocena lekcji otwartej), 

4) założenie porównania uzyskanych wyników etapu 3 (ocena) z przyjętymi wymaganiami 

(określonymi na etapie 2 efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego 

nauczycielowi. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 
Ocena kryterium jest 0/1/nie dotyczy8 - spełnienie kryterium (ocena „1” lub „nie dotyczy”) jest warunkiem 
koniecznym do otrzymania dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

                                                           
5 Kwalifikacja to określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się 

nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami. 
6 Walidacja to wieloetapowy proces sprawdzania, czy uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja poprzedza certyfikowanie. Walidacja obejmuje identyfikację i 

dokumentację posiadanych efektów uczenia się oraz ich weryfikację w odniesieniu do wymagań określonych dla kwalifikacji. Walidacja powinna być prowadzona w sposób trafny (weryfikowane są te 
efekty uczenia się, które zostały określone dla danej kwalifikacji) i rzetelny (wynik weryfikacji jest niezależny od miejsca, czasu, metod oraz osób przeprowadzających walidację). Walidację wieńczy 
podjęcie i wydanie decyzji, jakie efekty uczenia się można potwierdzić, jakie zaś nie. 
7 Certyfikowanie to procedura, w wyniku której osoba ucząca się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny dokument stwierdzający, że osiągnęła określoną kwalifikację. Certyfikowanie 

następuje po walidacji, w wyniku wydania pozytywnej decyzji stwierdzającej, że wszystkie efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Certyfikaty i inne dokumenty 
potwierdzające uzyskanie kwalifikacji powinny być rozpoznawalne i uznawane w danym środowisku, sektorze lub branży. 
8 Ocena kryterium „nie dotyczy” nie może zostać wskazana w przypadku projektów przewidujących udzielenie wsparcia szkołom z obszaru ZIT WOF. 



 

 

12.  

Wnioskodawca oświadcza, że przedsięwzięcia 
finansowane w ramach projektu ze środków 
EFS stanowią uzupełnienie działań 
prowadzonych przez szkoły dla dzieci i 
młodzieży, w tym szkoły specjalne - 
samodzielne i funkcjonujące w placówkach, 
przed rozpoczęciem realizacji projektu. 
Nakłady ponoszone na rzecz powyższych 
przedsięwzięć nie zmniejszą się w stosunku 
do okresu 12 miesięcy przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie. 

Zastosowanie kryterium ma na celu spełnienie zasady dodatkowości wsparcia EFS i wyeliminowanie 
sytuacji, w których finansowanie unijne zastępuje finansowanie krajowe. 
Wnioskodawca oświadcza, iż przedsięwzięcia edukacyjne finansowane w ramach planowanych działań 
są uzupełnieniem wcześniej prowadzonych przez każdą objętą wsparciem szkołę lub placówkę systemu 
oświaty. 
Wnioskodawca oświadcza, że skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez 
szkołę lub placówkę systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulega zmniejszeniu w 
stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkołę lub placówkę systemu oświaty w 
okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie (średniomiesięcznie).  
Wnioskodawca nie może obniżyć skali prowadzonych dotychczas działań (nakładów na te działania) 
również w trakcie trwania projektu. Wyjątek stanowią działania finansowane ze środków PO KL lub 
innych programów, np.: rządowych (Radosna szkoła, Wyprawka szkolna). Jeżeli w okresie 12 miesięcy 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie tego typu interwencja zostanie zakończona, to skala działań 
(nakłady) mogą być mierzone z wyłączeniem tych przedsięwzięć.  
Jeżeli w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie skala działań wzrasta lub 
maleje to konieczne jest uśrednienie tych wartości. Projekt powinien stanowić dodatkowe wsparcie 
szkoły/placówki, co oznacza, że nie ma możliwości sfinansowania działań, które prowadziła ona 
dotychczas (we wskazanym okresie referencyjnym) z wykorzystaniem własnych środków i zasobów.  
Warunek ten nie dotyczy działań realizowanych w ramach POKL albo programów rządowych. 

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  

13.  

Wsparcie w ramach projektu obejmuje 
wyłącznie szkołę/szkoły dla dzieci i młodzieży, 
które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne, 
przy czym warunek ten nie dotyczy 
szkoły/szkół specjalnych - samodzielnych i 
funkcjonujących w placówkach. 

Przez szkoły, które osiągają najsłabsze wyniki edukacyjne należy rozumieć takie, których wyniki z 
ostatnich egzaminów zewnętrznych przeprowadzanych na zakończenie poszczególnych etapów edukacji 
są na poziomie nie wyższym niż średnia szkół zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego, 
które to wyniki zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej do dnia 
opublikowania ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie. 
Kryterium nie podlega ocenie, jeśli Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykaże, że wsparcie 
dotyczy wyłącznie szkół specjalnych - samodzielnych i funkcjonujących w placówkach. 
W przypadku pozostałych szkół wdrażających podstawę programową kształcenia ogólnego, kryterium 
ma na celu zmniejszenie zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych przez szkoły 
wyników edukacyjnych. 

W celu ustalenia czy szkoła prowadząca kształcenie ogólne9, jest szkołą osiągającą najsłabsze wyniki 
edukacyjne, porównywane są średnie wyniki z egzaminów zewnętrznych, poszczególnych ich 
części/przedmiotów zdawanych obowiązkowo, na poziomie podstawowym, w wersji standardowej, ze 
średnimi wynikami uzyskanymi przez wszystkie szkoły danego typu w województwie mazowieckim. 

0/1/nie dotyczy 

                                                           
9 Szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące. 

 



 

 

W celu ustalenia czy szkoła prowadząca kształcenie zawodowe10 jest szkołą osiągającą najsłabsze 
wyniki edukacyjne należy zestawić średnią zdawalność w % z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje 
zawodowe danej szkoły ze średnią zdawalnością w % w województwie mazowieckim. Ocena wyników 
nauczania w technikach może przebiegać alternatywnie tj. również zgodnie z procedurą opisaną dla 
szkół prowadzących kształcenie ogólne. 
Kryterium uznane jest za spełnione, jeśli Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykaże, że 
średnie wyniki osiągnięte przez konkretną (wymienioną z nazwy) szkołę przynajmniej z jednej spośród 
wspomnianych części egzaminów zewnętrznych/obowiązkowego przedmiotu/w zakresie zdawalności z 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe są identyczne lub niższe niż odpowiadające im 
średnie w szkołach/średnie zdawalności na obszarze województwa mazowieckiego. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 
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 MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba punktów 

1.  

W ramach projektu są wykorzystane e-
podręczniki bądź e-zasoby/e-materiały 
dydaktyczne stworzone dzięki środkom EFS w 
latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały 
dopuszczone do użytku szkolnego przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wykazuje, że projekt 
wykorzystuje w ramach kształcenia uczniów lub/i nauczycieli e-podręczniki 
bądź e-zasoby/ e-materiały dydaktyczne stworzone dzięki środkom EFS w 
latach 2007-2013 i 2014-2020, które zostały dopuszczone do użytku 
szkolnego przez MEN. 
Wnioskodawca wymienia wspomniane materiały edukacyjne i sposób ich 
wykorzystania. 
Kryterium przyczyni się do racjonalnego wykorzystania istniejących 
zasobów edukacyjnych, a także do wydatkowania środków publicznych 
zgodnie z zasadami skuteczności i oszczędności. 
Zastosowanie kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

0/1 pkt  1 

                                                           
10 Zasadnicze szkoły zawodowe, technika i szkoły policealne. 
 



 

 

2.  

Projekt obejmuje wyłącznie szkoły, które brały 
udział w latach 2012-2013 w programie 
Cyfrowa szkoła lub analogicznych programach 
lub są odpowiednio wyposażone lub mają 
odpowiedni potencjał do rozwijania 
kompetencji cyfrowych uczniów. 

Kryterium jest uwzględnione w przypadku, jeśli Wnioskodawca we wniosku 
o dofinansowanie wykaże, że działania w ramach projektu dotyczą rozwoju 
umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz rozwijania kompetencji informatycznych (typ projektu 
nr 3). 
Kryterium ma na celu koncentrowanie interwencji na działaniach 
merytorycznych przewidzianych do realizacji w ramach projektu a nie na 
przygotowaniu technicznym szkół do ich realizacji.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

0/2 pkt  2  

3.  

Projekt wspiera wyłącznie szkoły z obszarów 
wiejskich. 

Kryterium przyczyni się do silniejszej koncentracji środków na obszarach 
cechujących się największymi potrzebami w zakresie edukacji a tym samym 
do realizacji założeń RPO WM w zakresie osiągnięcia większej spójności 
społeczno-gospodarczej. 
Szkoły lub placówki systemu oświaty, do których kierowane jest wsparcie 
są zlokalizowane na obszarach wiejskich definiowanych zgodnie z 
Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.  
Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie ze stopniem urbanizacji ujętym 
w klasyfikacji DEGURBA. Zgodnie z klasyfikacją DEGURBA jednostki 
przestrzenne przyporządkowane są do następujących kategorii: słabo 
zaludnione, pośrednie, gęsto zaludnione11. Założenia metodologiczne 
DEGURBA opierają się na kryterium gęstości zaludnienia i minimalnej 
liczby ludności. Zaklasyfikowanie terenów jako: 
-obszary słabo zaludnione (wiejskie – kategoria 3) – 50% ludności 
zamieszkuje obszary wiejskie; 
- pośrednie (miasta, przedmieścia– kategoria 2) – poniżej 50% ludności 
zamieszkuje obszary wiejskie i poniżej 50% ludności obszary o dużej 
gęstości zaludnienia (; 
- tereny gęsto zaludnione (miasta, centra miejskie, obszary miejskie– 
kategoria 1) – przynajmniej 50% ludności zamieszkuje obszary gęsto 
zaludnione. 
Kategoria 3 DEGURBY jest określana na 
podstawie:http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?Tar
getUrl=DSP_DEGURBA tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012". 

0/4 pkt  4  

                                                           
11 Według definicji Eurostat do terenów gęsto zaludnionych w województwie mazowieckim zalicza się miasta Płock, Radom, Siedlce, Warszawa.  

Natomiast do terenów pośrednich gminy: Błonie, Brwinów, Celestynów, Ciechanów, Garwolin, Gostynin, Grodzisk Mazowiecki, Grójec, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-
Jeziorna, Kozienice, Legionowo, Łomianki, Maków Mazowiecki, Marki, Michałowice, Milanówek, Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska), Mińsk Mazowiecki (gmina miejska), Mława, Nadarzyn, Nasielsk, 
Nowy Dwór Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pilawa, Pionki, Płońsk, Podkowa Leśna, Pomiechówek, Pruszków, Przasnysz, Pułtusk, 
Radzymin, Raszyn, Sierpc, Sochaczew,  Sokołów Podlaski, Stare Babice, Sulejówek, Szydłowiec, Teresin, Tłuszcz, Węgrów, Wieliszew, Wiskitki, Wołomin, Wyszków, Ząbki, Zielonka, Żyrardów.  
Pozostałe gminy województwa mazowieckiego stanowią obszary wiejskie. 



 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

4.  

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie 
szkołę/szkoły podstawowe z niższym niż 10% 
udziałem uczniów dodatkowo uczących się 
drugiego języka obcego w roku 2015.  

Kryterium jest uwzględnione w przypadku, jeśli Wnioskodawca we wniosku 
o dofinansowanie wykaże, że działania w ramach projektu dotyczą 
podnoszenia kompetencji kluczowych z zakresu języków obcych. 
Ukierunkowanie wsparcia na szkoły podstawowe z najniższym udziałem 
uczniów dodatkowo uczących się drugiego języka obcego (dodatkowe 
obowiązkowe zajęcia edukacyjne z języka obcego prowadzone w ramach 
godzin pozostających do dyspozycji dyrektora szkoły) pomoże wyrównać 
ich szanse na dalszych poziomach edukacji oraz na europejskim rynku 
pracy. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

0/4 pkt 4  

5.  

Projekt zakłada stworzenie nowej/nowych lub 
doposażenie istniejącej/istniejących 
międzyszkolnych pracowni przedmiotowych 
lub/i TIK, dostępnych dla szkół lub placówek 
funkcjonujących w ramach tego samego 
organu prowadzącego. 
 

Kryterium jest uwzględnione w przypadku, jeśli Wnioskodawca we wniosku 
o dofinansowanie wykaże, że działania w ramach projektu dotyczą 
tworzenia warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu 
(uwzględnione w typie projektu nr 2) lub/i korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji 
informatycznych (uwzględnione w typie projektu nr 3). 
Kryterium przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów edukacyjnych 
na ternie gminy/powiatu, a także do wydatkowania środków publicznych 
zgodnie z zasadami skuteczności i oszczędności. 
Wnioskodawca zapewnia utworzenie w szkole lub placówce systemu 
oświaty międzyszkolnej pracowni do nauczania przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki, zapewniającej warunki do nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu i dostępnej dla innych szkół i placówek 
systemu oświaty prowadzonych przez ten sam organ.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

 brak stworzenia lub 
doposażenia 
międzyszkolnej/ 
międzyszkolnych pracowni 
w ramach projektu lub nie 
udostępnienie jej/ich innym 
szkołom lub brak informacji 
w tym zakresie – 0 pkt 

 stworzenie 
międzyszkolnej/międzyszko
lnych pracowni - 1 pkt  
oraz dodatkowo: 

1 pkt - w przypadku 
udostępnienia stworzonych 
w projekcie pracowni 1 
szkole, 

2 pkt - w przypadku 
udostępnienia stworzonych 
w projekcie pracowni 2 
szkołom 

3 pkt - w przypadku 
udostępnienia stworzonych 
w projekcie pracowni 3 
szkołom i więcej 

lub 
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 doposażenie 
międzyszkolnej/międzyszko
lnych pracowni - 1 pkt  

oraz dodatkowo: 

1 pkt - w przypadku 
udostępnienia 
doposażonych w projekcie 
pracowni 1 szkole, 

2 pkt - w przypadku 
udostępnienia 
doposażonych w projekcie 
pracowni 2 szkołom 

3 pkt - w przypadku 
udostępnienia 
doposażonych w projekcie 
pracowni 3 szkołom i 
więcej 

6.  

Projekt zakłada współpracę szkół i placówek 
systemu oświaty dotyczącą wykorzystania 
posiadanych zasobów w zakresie technologii 
informacyjno-komunikacyjnych (TIK).  

Kryterium jest uwzględnione w przypadku, jeśli Wnioskodawca we wniosku 
o dofinansowanie wykaże, że działania w ramach projektu dotyczą m. in. 
rozwoju umiejętności w zakresie korzystania z technologii informacyjno-
komunikacyjnych oraz rozwijanie kompetencji informatycznych (typ projektu 
nr 3). 
Kryterium przyczyni się do lepszego wykorzystania zasobów edukacyjnych 
na ternie gminy/powiatu, a także do wydatkowania środków publicznych 
zgodnie z zasadami skuteczności i oszczędności Wnioskodawca zapewnia 
współpracę szkół lub placówek systemu oświaty, które posiadają niezbędne 
wyposażenie informatyczne do podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród 
uczniów i nauczycieli, ze szkołami lub placówkami, które nie posiadają 
takiego wyposażenia. 
Warunek dotyczy m.in. szkół lub placówek systemu oświaty, które tworzą 
zespół. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

liczba szkół, między 
którymi podjęta została 
współpraca: 

 brak współpracy – 0 pkt,  

 między 2 szkołami – 2 
pkt, 

 między 3 szkołami i 
więcej – 4 pkt 

 

4  
 

7.  

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.  
Projektodawca 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. 

0/2 pkt 2 



 

 

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

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

8.  

Projekt zakłada działania umożliwiające 
kształcenie u uczniów jednocześnie 
przynajmniej 2 kompetencji kluczowych i co 
najmniej 2 powiązanych z nimi 
postaw/umiejętności- niezbędnych na rynku 
pracy, w tym obowiązkowo tych dotyczących 
innowacyjności i kreatywności.  
 

Kryterium zgodne jest z założeniami Komisji Europejskiej określonymi w 
Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju, sprzyjającego 
włączeniu społecznemu (EUROPA 2020), w ramach której jednym z 
priorytetów jest „poprawa rezultatów procesu kształcenia, stosując 
zintegrowane podejście w każdym segmencie systemu (...) uwzględniając 
kluczowe kompetencje (...)”. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

liczba kształconych u 
uczniów kompetencji 
kluczowych i 
postaw/umiejętności: 

 kształcenie 2 
kompetencji i 2 
powiązanych z nimi 
postaw/umiejętności – 4 
pkt, 

 kształcenie przynajmniej 
2 kompetencji i co 
najmniej 3 powiązanych 
z nimi 
postaw/umiejętności – 8 
pkt 
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9.  

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. 

zgodność projektu z 
programem rewitalizacji: 

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

 projekt jest zgodny z 
programem rewitalizacji 
– 2 pkt 

 

2 



 

 

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 

10.  

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 
objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie.  

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. 40 546 osób) 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

osiągnięta wartość 
wskaźnika docelowego: 

 poniżej 1 % - 0 pkt, 

 od 1 % do 2 % - 1 pkt, 

 powyżej 2% do 3 % - 2 
pkt, 

 powyżej 3 % - 3 pkt 

3 

11.  

Projekt jest zgodny z planem inwestycyjnym 
dla subregionu objętego obszarem 
strategicznej interwencji (OSI), w których 
występują problemy będące barierą rozwoju. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WM oraz Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku i przyczyni się do zwiększenie szans 
rozwojowych subregionów: ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego, 
radomskiego, siedleckiego. 
Ocenie podlegać będzie, czy projekt został ujęty w Planach inwestycyjnych 
dla ww. subregionów objętych OSI, zatwierdzonych przez IZ RPO WM 
2014-202 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

zgodność projektu z 

Planem inwestycyjnym 

dla subregionów objętych 

OSI: 

projekt nie jest zgodny z 

Planem inwestycyjnym lub 

brak informacji w tym 

zakresie – 0 pkt, 

projekt jest zgodny z 
Planem inwestycyjnym – 2 
pkt 

2 

12.  

Projekt przewiduje realizację działań 
obejmujących indywidualizację pracy z 
uczniem ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (o ile diagnoza przeprowadzona 
przed rozpoczęciem realizacji projektu wskaże 
na taką potrzebę), w tym przygotowanie 
nauczycieli do prowadzenia procesu 
indywidualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

Kryterium jest uwzględnione w przypadku, jeśli Wnioskodawca we wniosku 

o dofinansowanie wykaże, że działania w ramach projektu dotyczą m. in. 

indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

(typ projektu nr 4). 

Kryterium przyczyni się do rozwoju edukacji włączającej oraz profilaktyki 

zaburzeń socjalizacyjnych, a w konsekwencji do deinstytucjonalizacji usług 

projekt nie przewiduje 

realizacji działań 

obejmujących 

indywidualizację pracy z 

uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

lub brak informacji w tym 

zakresie - 0 pkt, 

4 

 



 

 

edukacyjno-wychowawczych poprzez ograniczenie liczby dzieci i młodzieży 

przebywających w całodobowych placówkach systemu oświaty12.  

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

projekt przewiduje 

realizację działań 

obejmujących 

indywidualizację pracy z 

uczniem ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi 

- 4 pkt 

 

                                                           
12 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodków socjoterapii, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, ośrodki umożliwiające dzieciom i młodzieży z 

upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 

 


