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Plan działania na rok 2018 
 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020  
Numer i nazwa osi 
priorytetowej 

X Edukacja dla rozwoju regionu 

INFORMACJE O INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ 

Instytucja Zarządzająca Zarząd Województwa Mazowieckiego 
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Adres korespondencyjny Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa 

Telefon 022 59-79-751 Faks 022 59-79-752 

E-mail dsrr@mazovia.pl 

INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ 

Instytucja Pośrednicząca Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych 

Adres korespondencyjny ul. Jagiellońska 74, 03-301 Warszawa 

Telefon 022 542-20-00 Faks 022 698-31-44 

E-mail mjwpu@mazowia.eu 

mailto:mjwpu@mazowia.eu
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TRYB KONKURSOWY 
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i  młodzieży  
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)  
Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu 

1.Kształcenie 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. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego 

Planowany termin naboru 
wniosków o dofinansowanie 

październik 2018  

Planowana alokacja EFS na 
konkurs (EUR) 

13 269 809 

Kryteria dostępu i merytoryczne 
szczegółowe przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WM 
2014-2020 

 tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych (miesiąc, rok) 

X nie czerwiec 2018  

Kryteria wyboru projektów KRYTERIA DOSTĘPU 

1.  

Opis kryterium:  

2.  

Opis kryterium:  

3.  

Opis kryterium: 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

1.  

Opis kryterium: 
 

Liczba punktów   

2.  

Opis kryterium: 
 

Liczba punktów   

 3.  

Opis kryterium: 
 

Liczba punktów   

Wskaźniki 
obligatoryjne 
w naborze 

produktu 1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach programu w 
sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych 

Szacowana 
wartość 
wskaźnika do 
osiągnięcia w 
naborze 

82 

2. Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w programie 76 

3. Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych w programie 

8470 

4. Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 426 

5. Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu TIK w programie 85 

rezultatu 
bezpośredniego 

1. Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

90% 

2. Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

90% 

3. Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 97% 

4. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

91% 

Działanie  10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i  młodzieży  
Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT  
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Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu 

1. Kształcenie 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 

Planowany termin naboru 
wniosków o dofinansowanie 

marzec 2018 

Planowana alokacja EFS na 
konkurs (EUR)  

667 951 

Kryteria dostępu i merytoryczne 
szczegółowe przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WM 
2014-2020 

 tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych (miesiąc, rok) 

X nie styczeń 2018 

Kryteria wyboru projektów 
 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Opis kryterium:   

 

Opis kryterium:   

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

 

Opis kryterium: 
 

Liczba 
punktów  

 

 

Opis kryterium: 
 

Liczba 
punktów  

 

  

Opis kryterium: 
 

Liczba 
punktów  
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Wskaźniki 
obligatoryjne 
w naborze 

produktu Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w 
programie 

Szacowana 
wartość 
wskaźnika 
do 
osiągnięcia 
w naborze 
 

642 

rezultatu 
bezpośredniego 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu programu 97% 

Tryb pozakonkursowy 
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i  młodzieży 
Poddziałanie  10.1.3 Programy stypendialne 
Projekt, którego realizacja jest kontynuowana  

Beneficjent / podmiot realizujący Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Departament Edukacji Publicznej i Sportu 

Okres realizacji projektu 01.05.2017 – 30.09.2018 

Szacowana wartość projektu 
EUR 

666 112 

Typ projektu  Realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów z wysokimi wynikami w nauce przedmiotów ogólnych, tj. przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości (projekt pozakonkursowy)1 

Kryteria dostępu przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WM 
2014-2020 

X 
tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych  

 
nie  

Kryteria wyboru projektów 
KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt obejmuje wyłącznie uczniów szkół (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z obszaru województwa mazowieckiego. 

                                                 
1 Interwencja ukierunkowana na zapewnienie pomocy stypendialnej jest zgodna z następującymi warunkami: 
wybór projektów obejmujących pomoc stypendialną może być przeprowadzony z zastosowaniem trybu pozakonkursowego, pod warunkiem, że beneficjentem projektu będzie IZ RPO; 
w przypadku projektów wybranych do realizacji w trybie konkursowym pomoc stypendialna jest udzielana przez szkołę lub placówkę systemu oświaty, w której kształcą się uczniowie albo przez organ 
prowadzący szkoły lub placówki systemu oświaty; 
kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów  z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, 
języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. Szczegółowe kryteria naboru, uwzględniające warunki 
określone w Wytycznych będą zawierać regulaminy programów stypendialnych; 
wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwota stypendium wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jednego ucznia ; 
minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia  regulaminu programu stypendialnego; 
w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia . 
Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia  w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych; 
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Opis kryterium: Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Ograniczenie wsparcia jedynie do uczniów szkół z terenu województwa mazowieckiego jest związane z 
regionalnym charakterem interwencji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

2. Projektu zakłada uczestnictwo co najmniej 60% uczniów zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim. 

 Opis kryterium: Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Kryterium ma na celu silniejszą koncentrację środków na działaniach prowadzonych na obszarach wiejskich, 
cechujących się największymi potrzebami w zakresie wyrównania szans edukacyjnych uczniów, niezbędną w 
kontekście zróżnicowań wewnątrz regionalnych i potrzeby osiągnięcia większej spójności społeczno-gospodarczej.  
Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-20202. 
Kryterium wynika z założeń RPO WM. 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 
  

3. Projekt zakłada zindywidualizowane wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów. 

Opis kryterium: 
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Każdy stypendysta posiada plan rozwoju edukacyjnego, obejmujący przewidywane w tym zakresie cele i rezultaty 
oraz zakres działań możliwych do finansowania ze środków przyznanego stypendium. Plan powinien zostać 
opracowany wspólnie przez ucznia3, jego rodzica/opiekuna prawnego oraz osobę4 sprawującą opiekę dydaktyczną 
nad stypendystą. Opracowanie planu rozwoju edukacyjnego przyczynia się do prawidłowego wykorzystania 
otrzymanych środków. 
Kryterium ma na celu zapewnienia efektywności wsparcia, które odpowiada na zidentyfikowane potrzeby 
edukacyjne uczniów. 
Kryterium jest zgodne z założeniami RPO oraz Wytycznymi 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. 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

                                                 
2 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. Uczestnik może charakteryzować się kilkoma cechami wskazującymi na szczególną sytuację. Dane będą 
gromadzone na podstawie Local Administrative Unit level of LAU 2 (lokalna administracja/gminy). 
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". 
 

3 Każdy uczeń znajdujący się na Liście stypendystów, przed podpisaniem z nim umowy stypendialnej jest zobowiązany do posiadania planu rozwoju edukacyjnego. 
4 Opiekę dydaktyczną nad uczniem może sprawować nauczyciel, pedagog szkolny albo doradca zawodowy zatrudniony w szkole stypendysty. 
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Wskaźniki 
obligatoryjne 
w naborze 

produktu Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium za ponadprzeciętne wyniki w nauce 
przedmiotów ogólnych 

Szacowana 
wartość  
wskaźnika do 
osiągnięcia w 
naborze  

641 

rezultatu 
bezpośredniego 

  

Tryb pozakonkursowy 
Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój  dzieci i  młodzieży 
Poddziałanie 10.1.3 Programy stypendialne  

Beneficjent / podmiot realizujący Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Departament Edukacji Publicznej i Sportu 

Okres realizacji projektu 01.05.2018 – 30.09.2019 

Szacowana wartość projektu 
EUR 

500 416 

Typ projektu  Realizacja programów stypendialnych skierowanych do uczniów z wysokimi wynikami w nauce przedmiotów ogólnych, tj. przedmiotów 
przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości (projekt pozakonkursowy)5 

Kryteria dostępu przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WM 
2014-2020 

 
tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych  

X 
nie marzec 2018 

Kryteria wyboru projektów 
KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Opis kryterium:  

                                                 
5 Interwencja ukierunkowana na zapewnienie pomocy stypendialnej jest zgodna z następującymi warunkami: 
wybór projektów obejmujących pomoc stypendialną może być przeprowadzony z zastosowaniem trybu pozakonkursowego, pod warunkiem, że beneficjentem projektu będzie IZ RPO; 
w przypadku projektów wybranych do realizacji w trybie konkursowym pomoc stypendialna jest udzielana przez szkołę lub placówkę systemu oświaty, w której kształcą się uczniowie albo przez organ 
prowadzący szkoły lub placówki systemu oświaty; 
kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów  z przynajmniej jednego spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, 
języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości. Osiągnięcia w olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. Szczegółowe kryteria naboru, uwzględniające warunki 
określone w Wytycznych będą zawierać regulaminy programów stypendialnych; 
wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwota stypendium wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jednego ucznia ; 
minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia  regulaminu programu stypendialnego; 
w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia . 
Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia  w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych; 
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 Opis kryterium: 
 

 
1.  

Opis kryterium:  

Wskaźniki 
obligatoryjne 
w naborze6 

produktu Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium za ponadprzeciętne wyniki w nauce 
przedmiotów ogólnych 

Szacowana 
wartość  
wskaźnika do 
osiągnięcia w 
naborze  

641 

rezultatu 
bezpośredniego 

- - 

TRYB KONKURSOWY 
Działanie  10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i  młodzieży  
Poddziałanie 10.1.4 Edukacja przedszkolna .  
Rodzaj Przedsięwzięcia – Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej7 

Typ/typy projektów przewidziane 
do realizacji w ramach konkursu 

1.Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej 

Planowany termin naboru 
wniosków o dofinansowanie 

luty 2018 

Planowana alokacja EFS na 
konkurs (EUR) 

3 805 433 

Kryteria dostępu i merytoryczne 
szczegółowe przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WM 
2014-2020 

X tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych (miesiąc, rok) 

 nie  

Kryteria wyboru projektów KRYTERIA DOSTĘPU 

1.Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy. 

                                                 
6 Podane wartości wskaźników ulegną zmianie po zamknięciu projektu pozakonkursowego 2017-2018 i po określeniu faktycznego stopnia realizacji wskaźników narastająco na koniec 2018 roku 

oraz po przeprowadzeniu identyfikacji projektów na lata 2018-2019. 

 
7 Od 1 września 2017 r. wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat mają prawo do edukacji przedszkolnej, w tym dzieci 6-letnie są obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, 

oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. 
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Opis 
kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
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 Regionalnym Programie 
Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. 
Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

2. Wnioskodawcą jest organ prowadzący ośrodki wychowania przedszkolnego planowane do objęcia wsparciem, funkcjonujące przez okres 
przynajmniej jednego roku poprzedzającego dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. 

Opis 
kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca zobowiązany jest zamieścić we wniosku o dofinansowanie opis potwierdzający wymagany i określony w 
brzmieniu kryterium okres funkcjonowania każdego ośrodka wychowania przedszkolnego, którego dotyczy wsparcie. 
Celem wprowadzenia kryterium jest zagwarantowanie, iż w realizację projektów są zaangażowane podmioty mające 
kompleksową i najszerszą wiedzę w zakresie edukacji przedszkolnej. 
Kryterium jest zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. 
Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

3. Zakres wsparcia w ramach projektu jest określony na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania ośrodków wychowan ia 
przedszkolnego na usługi w zakresie edukacji przedszkolnej na obszarze realizacji projektu. 
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Opis 
kryterium: 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy oraz na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca oświadcza, że: 
przed przygotowaniem wniosku o dofinansowanie, została przeprowadzona diagnoza8 pozwalająca na ocenę zasadności 
wsparcia w ramach projektu; 
diagnoza uwzględnia co najmniej kluczowe dla planowanego wsparcia i określone w Regulaminie konkursu zagadnienia9; 
zakres wsparcia w ramach projektu jest zgodny z przeprowadzoną diagnozą; 
diagnoza jest zatwierdzona przez organ prowadzący bądź osobę upoważnioną do podejmowania decyzji. 
Ponadto Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu wymienia obowiązkowo: 
podmiot, który przeprowadził diagnozę, 
termin, w jakim przeprowadzono diagnozę, 
nazwę i adres każdego ośrodka wychowania przedszkolnego, którego/których dotyczy diagnoza i planowane w ramach 
projektu wsparcie, 
działania planowane w ramach projektu, uzasadnione wnioskami z diagnozy. 
Właściwym do przeprowadzenia diagnozy jest wybrany/wybrane spośród niżej wymienionych podmiot/podmioty: 
ośrodek wychowania przedszkolnego planowany do objęcia wsparciem, 
inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym, 
organ prowadzący ośrodek wychowania przedszkolnego planowany do objęcia wsparciem, 
przy czym podmiot przeprowadzający diagnozę ma możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania 
pracy szkół, tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. 
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 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania. 
Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 
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 Diagnoza musi zostać przeprowadzona na podstawie najbardziej aktualnych danych z roku poprzedzającego planowany rok rozpoczęcia realizacji projektu 
9 Takimi zagadnieniami w zależności od specyfiki projektu są w szczególności: 

a) zapotrzebowanie na nowe miejsca wychowania przedszkolnego na obszarze realizacji projektu (gminy/miasta) w perspektywie 3 letniej , oceniane na podstawie: 
-liczebności dzieci w wieku przedszkolnym w każdym roku realizacji i trwałości projektu na terenie każdej gminy/miasta z obszaru realizacji projektu, w tym dzieci z niepełnosprawnościami, 

-liczbę miejsc przedszkolnych, jakie są dostępne w każdej gminie/mieście z obszaru realizacji projektu, w tym miejsc dedykowanych dzieciom z niepełnosprawnością,  
 zastrzeżeniem, że w przypadku Wnioskodawców niebędących jst., planujących tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, diagnoza w tym zakresie jest skonsultowana z gminą lub 
miastem, których dotyczy terytorialnie projekt, 
potrzeby w zakresie rozszerzenia oferty ośrodka wychowania przedszkolnego planowanego do objęcia wsparciem o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie 
stwierdzonych deficytów, 
c) zakres niedostosowania ośrodka wychowania przedszkolnego planowanego do objęcia wsparciem do wymogów wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, w tym do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnościami, 
d) stopień przygotowania nauczycieli do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz zapotrzebowanie ośrodka wychowania 
przedszkolnego planowanego do objęcia wsparciem na nabycie przez nauczycieli określonych kompetencji i kwalifikacji, 
e) inwentaryzacja posiadanego przez planowane do objęcia wsparciem ośrodki wychowania przedszkolnego sprzętu (w szczególności sprzętu zakupionego ze środków UE we 
wcześniejszych perspektywach finansowych i wciąż używanego), 
f) ewidencja infrastruktury możliwej do wykorzystania na potrzeby edukacji przedszkolnej. 
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4. Okres finansowania w ramach projektu działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc lub/i istniejących miejsc wychowania 
przedszkolnego dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością wynosi 12 miesięcy. 

 Opis 
kryterium: 

Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca planuje utworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego lub/i dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnością i finansowanie ich działalności bieżącej w ramach projektu. 
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 
Wnioskodawca deklaruje, że działalność bieżąca10 utworzonych w ramach projektu nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego lub/i dostosowanych istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z 
niepełnosprawnością będzie finansowana w ramach projektu przez okres12 miesięcy. 
kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji 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. Źródłem finansowania działalności bieżącej nowo utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego są: 
- wyłącznie środki EFS bądź  
- wyłącznie środki publiczne, przeznaczone na finansowanie wychowania przedszkolnego. 

                                                 
10 Działalność bieżąca - działalność polegającą na realizacji zadań statutowych, na którą ponoszone są wydatki bieżące, w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w 

ośrodku wychowania przedszkolnego, koszty żywienia dzieci. 
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Opis 
kryterium: 

Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca planuje finansowanie działalności bieżącej 
utworzonych w ramach projektu nowych miejsc wychowania przedszkolnego. 
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zobowiązania Wnioskodawcy. 
Wnioskodawca podejmuje decyzję, czy działalność bieżąca będzie finansowana ze środków UE, czy z krajowych środków 
publicznych i składa stosowne zobowiązanie w tym zakresie. 
Należy pamiętać, że w przypadku publicznych i niepublicznych ośrodków wychowania przedszkolnego prowadzonych przez 
podmioty inne niż JST, informacje dotyczące liczby dzieci korzystających z nowo utworzonych w ramach projektu EFS 
miejsc wychowania przedszkolnego nie będą uwzględniane przez organ prowadzący w przekazywanych comiesięcznie 
organowi dotującemu sprawozdaniach w okresie 12 miesięcy finansowania działalności bieżącej nowo tworzonych miejsc w 
ramach projektu EFS. 
Wspomniane podmioty nie mogą występować o dotację z budżetu gminy jedynie w stosunku do nowo utworzonych miejsc 
w ramach projektu w okresie realizacji projektu, gdyż wydatki na finansowanie działalności bieżącej są pokrywane ze 
środków projektowych. Mogą to robić natomiast wobec dotychczasowej (pozostałej) liczby dzieci objętych wychowaniem 
przedszkolnym i na tę grupę dzieci uzyskiwać nadal dotacje z budżetu gminy. 
Po zakończeniu finansowania projektowego możliwe jest uzyskanie dotacji także na dzieci korzystające wcześniej z miejsc 
przedszkolnych utworzonych z EFS. 
Zastosowanie kryterium ma na celu zapobieganie podwójnemu finansowaniu wydatków kwalifikowalnych, zapewnienie 
dodatkowości wsparcia EFS, a także wyeliminowanie sytuacji, w których finansowanie unijne zastępuje finansowanie 
krajowe. 
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 Zastosowanie kryterium 
ma na celu spełnienie zasady zakazu podwójnego finansowania wydatków kwalifikowalnych. 
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. Trwałość nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego wynosi co najmniej 2 lata od zakończenia realizacji projektu. 

Opis 
kryterium: 

Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca planuje w ramach projektu stworzenie w ramach 
projektu nowych miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących OWP. 
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 
Wnioskodawca deklaruje, że po zakończeniu realizacji projektu, zapewni przez okres co najmniej 2 lat trwałość 
funkcjonowania utworzonych w ramach projektu nowych miejsc wychowania przedszkolnego. 
Trwałość funkcjonowania nowych miejsc przedszkolnych należy rozumieć jako instytucjonalną gotowość placówki do 
świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego, finansowaną ze 
środków innych niż europejskie. 
Kryterium przyczyni się do zapewnienia trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji. Wyeliminuje również ryzyko 
nieukończenia edukacji przedszkolnej przez dzieci, które rozpoczęły naukę w ramach realizacji projektu. 
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji 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. 
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7. Okres finansowania realizacji dodatkowych zajęć w ośrodku wychowania przedszkolnego objętym wsparciem w ramach projektu, odbywa 
się przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

Opis 
kryterium: 

Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca planuje w ramach projektu realizację dodatkowych 
zajęć dla dzieci w objętym wsparciem ośrodka wychowania przedszkolnego, stanowiących uzupełnienie dla działań 
związanych z tworzeniem nowych miejsc lub/i dostosowaniem istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością. 
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 
Wnioskodawca deklaruje, że koszty związane z realizacją dodatkowych zajęć w OWP będą ponoszone podczas trwania 
projektu w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. 
Należy pamiętać, że dodatkowe zajęcia mogą być adresowane do wszystkich dzieci danego OWP, niezależnie od liczby 
nowo utworzonych lub dostosowanych miejsc wychowania przedszkolnego. Kwota wydatków na realizację zajęć 
dodatkowych może jednak stanowić nie więcej niż 30% kosztów bezpośrednich projektu. 
Kryterium wynika z Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 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. 

8. Realizowane w ramach projektu dodatkowe zajęcia dla dzieci nie są analogiczne co do treści i odbiorców z zajęciami finansowanymi w 
ośrodku wychowania przedszkolnego w okresie co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o dofinansowanie. 

Opis 
kryterium: 

Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca planuje w ramach projektu realizację dodatkowych 
zajęć dla dzieci w objętym wsparciem ośrodku wychowania przedszkolnego. 
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wnioskodawcy. 
Wnioskodawca oświadcza, że planowane do realizacji dodatkowe zajęcia dla dzieci w analogicznym co do treści i 
odbiorców zakresie nie były finansowane w ośrodku wychowania przedszkolnego od co najmniej 12 miesięcy 
poprzedzających złożenie wniosku. 
Zastosowanie kryterium ma na celu spełnienie zasady dodatkowości wsparcia EFS i wyeliminowanie sytuacji, w których 
finansowanie unijne zastępuje finansowanie krajowe. 
Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji 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. 

9. Stworzone w ramach projektu materiały edukacyjne są opublikowane na licencjach Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innych, 
kompatybilnych wolnych licencjach. 
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Opis 
kryterium 

Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca planuje w ramach projektu tworzenie materiałów 
edukacyjnych (np. scenariuszy zajęć, materiałów multimedialnych, broszur itp.), będących utworami w rozumieniu ustawy o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych11. 
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 
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 
licencjach12. 
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 w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji 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. 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

1.Nie mniej niż 80% powstałych w ramach projektu nowych miejsc wychowania przedszkolnego znajduje się na obszarach województwa 
mazowieckiego o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej (poniżej średniej dla województwa). 

                                                 
11 t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 880. 
12 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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Opis 
kryterium: 

Kryterium zapewnia silniejszą koncentrację wsparcia na obszarach 
cechujących się największymi potrzebami w zakresie edukacji przedszkolnej, 
zwłaszcza na obszarach o niskim wskaźniku upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej. 
Kryterium przyczynia się do realizacji założeń Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie 
osiągnięcia większej spójności społeczno-gospodarczej. 

Wykaz gmin o najmniejszym stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej 
stanowi załącznik do Regulaminu konkursu. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Liczba 
punktów  

do 80% powstałych w 
ramach projektu nowych 
miejsc wychowania 
przedszkolnego znajduje 
się na obszarach 
województwa 
mazowieckiego o 
najniższym stopniu 
upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej lub brak 
informacji w tym zakresie – 
0 pkt, 
od 80% powstałych w 
ramach projektu nowych 
miejsc wychowania 
przedszkolnego znajduje 
się na obszarach 
województwa 
mazowieckiego o 
najniższym stopniu 
upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej – 4 pkt 

2.Projekt jest realizowany wyłącznie na rzecz istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego z terenów wiejskich lub/i z terenu 
miast średnich, w tym w szczególności miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. 
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Opis 
kryterium: 

Kryterium zapewnia silniejszą koncentrację wsparcia na obszarach 
cechujących się największymi potrzebami w zakresie ograniczania zjawiska 
nierównego startu na etapie edukacji przedszkolnej, zwłaszcza dzieciom z 
terenów wiejskich13 lub/i z terenu miast średnich, w tym w szczególności miast 
średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze14. 
Kryterium przyczynia się do realizacji założeń Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie 
osiągnięcia większej spójności społeczno-gospodarczej w szczególności 
pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. W przypadku preferencji 
dotyczących wsparcia miast średnich, w tym w szczególności miast średnich 
tracących funkcje społeczno-gospodarcze, kryterium jest zgodne z 
Wytycznymi 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. 

Liczba 
punktów 

projekt nie jest realizowany   
wyłącznie na rzecz 
istniejących ośrodków 
wychowania 
przedszkolnego z terenów 
wiejskich lub/i z terenu 
miast średnich, w tym w 
szczególności miast 
średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze lub 
brak informacji w tym 
zakresie  – 0 pkt 
projekt jest realizowany 
wyłącznie na rzecz 
istniejących ośrodków 
wychowania 
przedszkolnego z terenów 
wiejskich lub/i z terenu 
miast średnich, w tym w 
szczególności miast 
średnich tracących funkcje 
społeczno-gospodarcze – 2 
pkt 

                                                 
13 Obszary wiejskie definiowane 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 zaludnione13. 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 DEGURBA jest określana na podstawie:http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_DEGURBA tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012". 
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. 
14 Miasto średnie - miasto powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 15-20 tys. mieszkańców będące stolicą powiatu. 

Lista miast średnich wskazana jest w załączniku nr 1 do ,,Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” 
(https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36253/Delimitacja_miast_srednich_SOR_Sleszynski_11.pdf) opracowanej na potrzeby Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. 
Miasto średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze - miasto zidentyfikowane jako jedno z miast średnich w największym stopniu tracące funkcje społeczno-gospodarcze.  
Lista miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze wskazana jest w załączniku nr 2 do „Delimitacji miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze” . 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36254/Delimitacja_miast_srednich_SOR_11.pdf 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36253/Delimitacja_miast_srednich_SOR_Sleszynski_11.pdf
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 3.Projekt jest realizowany wyłącznie na rzecz ośrodków wychowania przedszkolnego, które nie korzystały ze środków EFS dostępnych w 
ramach programów operacyjnych w ciągu 3 lat poprzedzających moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Opis kryterium: Kryterium ma na celu ukierunkowanie wsparcia na ośrodki wychowania 
przedszkolnego niekorzystające ze wsparcia ze środków EFS dostępnych 
w ramach programów operacyjnych w ciągu 3 lat poprzedzających 
moment złożenia wniosku o dofinansowanie. 
Kryterium przyczyni się do wyrównania szans na początkowym etapie 
edukacji na obszarze całego województwa mazowieckiego. 
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. 

Liczba 
punktów  

projekt nie jest realizowany 
wyłącznie na rzecz 
ośrodków wychowania 
przedszkolnego, które nie 
korzystały ze środków EFS 
dostępnych w ramach 
programów operacyjnych w 
ciągu 3 lat poprzedzających 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie lub brak 
informacji w tym zakresie – 
0 pkt 
projekt jest realizowany 
wyłącznie na rzecz 
ośrodków wychowania 
przedszkolnego, które nie 
korzystały ze środków EFS 
dostępnych w ramach 
programów operacyjnych w 
ciągu 3 lat poprzedzających 
moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie – 4 pkt 

4.Nie mniej niż 10% dzieci objętych wsparciem w projekcie stanowią dzieci z niepełnosprawnością. 
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Opis kryterium: Kryterium ma na celu nasilenie działań mających na celu wyrównanie 
szans edukacyjnych dzieci z niepełnosprawnością15. 
Kryterium jest zgodne z ratyfikowaną przez Polskę Konwencją Praw 
Dziecka, która w artykule 23 pkt. 1 mówi, że ”Dzieci psychicznie lub 
fizycznie niepełnosprawne winny mieć zapewnioną pełnię normalnego 
życia w warunkach gwarantującym im godność, umożliwiającym im czynne 
uczestniczenie w życiu społeczeństwa” oraz ustawą oświatową dającą 
prawo dzieciom z niepełnosprawnością do korzystania z powszechnie 
obowiązujących form kształcenia. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Liczba 
punktów 

do 10 % wszystkich dzieci 
objętych wsparciem w 
projekcie stanowią dzieci z 
niepełnosprawnością lub 
brak informacji w tym 
zakresie - 0 pkt, 
od 10% do 40% wszystkich 
dzieci objętych wsparciem 
w projekcie stanowią dzieci 
z niepełnosprawnością – 3 
pkt, 
powyżej 40% wszystkich 
dzieci objętych wsparciem 
w projekcie stanowią dzieci 
z niepełnosprawnością – 6 
pkt 

5. Projekty obejmują minimum jedno dodatkowe działanie mające na celu zwiększenie efektywności wsparcia w ramach upowszechnia 
edukacji przedszkolnej: 
rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie 
stwierdzonych deficytów; 
wydłużenie godzin pracy ośrodka wychowania przedszkolnego; 
doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli ośrodka wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w 
wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z 
rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

                                                 
15 Dziecko w wieku przedszkolnym posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na dany rodzaj niepełnosprawności oraz dzieci posiadające orzeczenia o 

potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydawane ze względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu głębokim. Orzeczenia są wydawane przez zespół orzekający działający w 
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 
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Opis kryterium: Kryterium ma na celu zwiększenie skuteczności wsparcia realizowanego w 
ramach upowszechniania edukacji przedszkolnej. Ponadto zapewnia 
racjonalne i efektywne wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Kryterium jest zgodne z Wytycznymi 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. 

Liczba 
punktów 

brak dodatkowych działań 
lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt, 
1 dodatkowe działanie – 2 
pkt, 
2 dodatkowe działania – 4 
pkt, 
3 dodatkowe działania – 6 
pkt 
dodatkowo dodaje się 2 
punkt, jeśli doskonalenie 
zawodowe nauczycieli 
dotyczy poprawy 
kompetencji lub kwalifikacji 
w zakresie pedagogiki 
specjalnej 

6.Projekt jest wpisany do programu rewitalizacji obowiązującego na obszarze, na którym jest realizowany. 

Opis kryterium: 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. 
Zastosowanie kryterium przyczyni 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. 
Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów 
rewitalizacji województwa mazowieckiego publikowanym na stronie 
http://www.funduszedlamazowsza.eu/ 
Kryterium wynika z zapisów Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Liczba 
punktów 

projekt nie jest zgodny 
obowiązującym z 
programem rewitalizacji lub 
brak informacji w tym  
zakresie – 0 pkt, 
projekt jest zgodny z 
obowiązującym programem 
rewitalizacji – 2 pkt 

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

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
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Opis kryterium: Wskaźnik: „Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w 
programie” jest ramą wykonania osi priorytetowej X i będzie służył KE do 
oceny realizacji celów RPO WM. 
Maksymalna wartość projektu, w przeliczeniu na wskaźnik „Liczba miejsc 
wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie", nie może 
przekroczyć kwoty 2 081 euro (kwotę należy przeliczyć wg kursu euro 
podanego w regulaminie konkursu). 
Koszt liczony według wzoru: 
Wartość projektu (euro) 
-------------------------------------------------------       <=  2 081 euro 
Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Liczba 
punktów 

średni koszt jednostkowy 
miejsca wychowania 
przedszkolnego 
utworzonego i/lub 
dostosowanego do potrzeb 
dzieci z 
niepełnosprawnościami w 
ramach projektu powyżej 
2 081 euro lub brak 
informacji dotyczącej 
finansowania tworzenia 
nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego w ramach 
projektu – 0 pkt, 
średni koszt jednostkowy 
miejsca wychowania 
przedszkolnego 
utworzonego i/lub 
dostosowanego do potrzeb 
dzieci z 
niepełnosprawnościami w 
ramach projektu jest równy 
lub mniejszy 2 081 euro – 3 
pkt 

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

Opis kryterium: 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 na lata 2014-2020. 
Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Liczba 
punktów 

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 
Strategicznej Interwencji 
(OSI problemowymi) – 2 pkt 

http://www.funduszedlamazowsza.eu/
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Wskaźniki 
obligatoryjne 
w naborze 

produktu 
1.Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 

Szacowa
na 
wartość 
wskaźnik
a do 
osiągnięc
ia w 
naborze 

914 

2.Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 

szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej. 

5511 

3.Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. 131 

rezultatu 
bezpośredniego 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu. 

86% 

Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe  
Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów  
Typ/typy projektów 
przewidziane do 
realizacji w ramach 
konkursu 

Rozwój współpracy z szkół zawodowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym realizacja staży i praktyk  

Doposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego (tj. centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego i/lub jednostek systemu 

oświaty realizujących zadania ckziu) w sprzęt i materiały dydaktyczne do realizacji kształcenia zawodowego – wyłącznie jako element 

projektu 

Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu 

Prowadzenie doradztwa zawodowego (w szkołach gimnazjalnych i zawodowych) i rozwój współpracy z rynkiem pracy 

Planowany termin 
naboru wniosków o 
dofinansowanie 

listopad 2018 

Planowana alokacja 
EFS na konkurs (EUR) 

14 371 986 

Kryteria dostępu i 
merytoryczne 
szczegółowe przyjęte 
przez Komitet 
Monitorujący RPO WM 
2014-2020 

 tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych (miesiąc, rok) 

X nie wrzesień 2018 

Kryteria wyboru 
projektów 

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Opis kryterium:  
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Opis kryterium:  

 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

 

Opis kryterium: 
 

Liczba 
punktów  

 

 

Opis kryterium: 
 

Liczba 
punktów  

 

 

Wskaźniki 
obligatoryjne w 
naborze 

produktu 1. Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań  
w obszarze doradztwa edukacyjno - zawodowego 

Szacowana 
wartość 
wskaźnika do 
osiągnięcia  

216 

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

4102 

3. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie 
w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 

72 

4. Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia zawodowego i 
ustawicznego objętych wsparciem w programie 

2 

5. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu objętych wsparciem w programie 

604 

rezultatu 
bezpośredniego 

1. Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

80% 

2. Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących 
doposażenie zakupione dzięki EFS 

82% 

 

Tryb pozakonkursowy 
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe  
Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne  
Projekt, którego realizacja jest kontynuowana 
 
Beneficjent / podmiot realizujący Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Edukacji 
Publicznej i Sportu 

Okres realizacji projektu 01.05.2017 – 30.09.2018 
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Szacowana wartość projektu 
(EUR) 

500 500 euro 

Typ projektu  Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (tryb pozakonkursowy)16 

Kryteria dostępu przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WM 
2014-2020 

X 
tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych  

 
nie  

Kryteria wyboru projektów 
KRYTERIA DOSTĘPU 

1. Projekt obejmuje wyłącznie uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe (z wyłączeniem szkół dla dorosłych) z obszaru 
województwa mazowieckiego. 

Opis kryterium: Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Ograniczenie wsparcia jedynie do uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu województwa 
mazowieckiego jest związane z regionalnym charakterem interwencji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM). 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

2. Projektu zakłada uczestnictwo co najmniej 30% uczniów zamieszkałych na obszarach wiejskich w województwie mazowieckim. 

Opis kryterium: Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Kryterium ma na celu silniejszą koncentrację środków na działaniach prowadzonych na obszarach wiejskich, 
cechujących się największymi potrzebami w zakresie wyrównania szans edukacyjnych uczniów, niezbędną w 
kontekście zróżnicowań wewnątrz regionalnych i potrzeby osiągnięcia większej spójności społeczno-
gospodarczej. 

                                                 
16 Pomoc stypendialna jest realizowana z uwzględnieniem następujących warunków: 
 wybór projektów obejmujących pomoc stypendialną może być przeprowadzony z zastosowaniem trybu pozakonkursowego, pod warunkiem, że IZ RPO zapewni, że beneficjentem projektu będzie IZ RPO; 
w przypadku projektów wybranych do realizacji w trybie konkursowym pomoc stypendialna jest udzielana przez szkołę lub placówkę systemu oświaty, w której kształcą się uczniowie albo przez organ 
prowadzący szkoły lub placówki systemu oświaty; 
kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych. Osiągnięcia w 
olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. Szczegółowe kryteria naboru, uwzględniające warunki określone w Wytycznych będą zawierać regulaminy programów 
stypendialnych; 
wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwota stypendium wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jednego ucznia.; 
minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu programu stypendialnego; 
w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia. 
Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 
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Obszary wiejskie należy rozumieć zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-202017. 

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

3.Projekt zakłada zindywidualizowane wsparcie rozwoju edukacyjnego uczniów. 

Opis kryterium: 
Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Każdy stypendysta posiada plan rozwoju edukacyjnego, obejmujący przewidywane w tym zakresie cele i 
rezultaty oraz zakres działań możliwych do finansowania ze środków przyznanego stypendium. Plan powinien 
zostać opracowany wspólnie przez ucznia18, jego rodzica/opiekuna prawnego oraz osobę19 sprawującą opiekę 
dydaktyczną nad stypendystą. Opracowanie planu rozwoju edukacyjnego przyczynia się do prawidłowego 
wykorzystania otrzymanych środków. 
Kryterium ma na celu zapewnienia efektywności wsparcia, które odpowiada na zidentyfikowane potrzeby 
edukacyjne uczniów. 
Kryterium jest zgodne z założeniami RPO oraz Wytycznymi 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. 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 

Wskaźniki 
obligatoryjne 
w naborze 

produktu Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium za ponadprzeciętne wyniki w nauce 
przedmiotów zawodowych 

Szacowana 
wartość 
wskaźnika do 
osiągnięcia w 
naborze 

480 

rezultatu 
bezpośredniego 

  

Tryb pozakonkursowy 
Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe 
Poddziałanie 10.3.2 Programy stypendialne  
Beneficjent / podmiot realizujący Samorząd Województwa Mazowieckiego – Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie 
Departament Edukacji Publicznej i Sportu 

Okres realizacji projektu 01.05.2018-30.09.2019 

Szacowana wartość projektu 
500 500 euro 

                                                 
17 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. Uczestnik może charakteryzować się kilkoma cechami wskazującymi na szczególną sytuację. Dane będą 
gromadzone na podstawie Local Administrative Unit level of LAU 2 (lokalna administracja/gminy). 
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". 
 

18 Każdy uczeń znajdujący się na Liście stypendystów, przed podpisaniem z nim umowy stypendialnej jest zobowiązany do posiadania planu rozwoju edukacyjnego. 
19 Opiekę dydaktyczną nad uczniem może sprawować nauczyciel, pedagog szkolny albo doradca zawodowy zatrudniony w szkole stypendysty. 
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(EUR) 

Typ projektu  Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (tryb pozakonkursowy)20 

Kryteria dostępu przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WM 
2014-2020 

 
tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych  

X 
nie marzec 2018 

Kryteria wyboru projektów 
KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Opis kryterium: 
 

 

Opis kryterium:  

Wskaźniki 
obligatoryjne 
w naborze21 

produktu Liczba uczniów, którzy otrzymali stypendium za ponadprzeciętne wyniki w nauce 
przedmiotów zawodowych 

Szacowana 
wartość 
wskaźnika do 
osiągnięcia w 
naborze 

480 

rezultatu 
bezpośredniego 

  

 

                                                 
20 Pomoc stypendialna jest realizowana z uwzględnieniem następujących warunków: 
wybór projektów obejmujących pomoc stypendialną może być przeprowadzony z zastosowaniem trybu pozakonkursowego, pod warunkiem, że IZ RPO zapewni, że beneficjentem projektu będzie IZ RPO; 
w przypadku projektów wybranych do realizacji w trybie konkursowym pomoc stypendialna jest udzielana przez szkołę lub placówkę systemu oświaty, w której kształcą się uczniowie albo przez organ 
prowadzący szkoły lub placówki systemu oświaty; 
kryterium szczególnie uzdolnionych uczniów powinno obejmować co najmniej oceny klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z przynajmniej jednego spośród przedmiotów zawodowych. Osiągnięcia w 
olimpiadach, konkursach lub turniejach mogą stanowić dodatkowe kryterium premiujące. Szczegółowe kryteria naboru, uwzględniające warunki określone w Wytycznych będą zawierać regulaminy programów 
stypendialnych; 
wysokość pomocy stypendialnej ustala IZ RPO, jednak kwota stypendium wyliczona na bazie miesięcznej nie może przekroczyć 1000 zł brutto na jednego ucznia.; 
minimalny okres na jaki jest przyznawana pomoc stypendialna wynosi 10 miesięcy i może być skrócony jedynie w przypadku naruszenia przez ucznia regulaminu programu stypendialnego; 
w trakcie otrzymywania pomocy stypendialnej uczeń podlega opiece dydaktycznej nauczyciela, pedagoga szkolnego albo doradcy zawodowego zatrudnionego w szkole lub placówce systemu oświaty ucznia. 
Celem opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów, wsparcie ucznia w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne i monitorowanie jego osiągnięć edukacyjnych. 

21 Podane wartości wskaźników ulegną zmianie po zamknięciu projektu pozakonkursowego 2017-2018 i po określeniu faktycznego stopnia realizacji wskaźników narastająco na koniec 2018 roku oraz po 

przeprowadzeniu identyfikacji projektów na lata 2018-2019. 
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Tryb konkursowy 
Działanie  10.3 Doskonalenie zawodowe 
Poddziałanie 10.3.3 Doradztwo edukacyjno –  zawodowe w ramach ZIT  
Typ/typy projektów 
przewidziane do realizacji w 
ramach konkursu 

1. Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego (w gimnazjach oraz szkołach zawodowych) oraz współpracy z rynkiem pracy 

Planowany termin naboru 
wniosków o dofinansowanie 

listopad 2018 

Planowana alokacja EFS na 
konkurs (EUR) 

528 250 

Kryteria dostępu i merytoryczne 
szczegółowe przyjęte przez 
Komitet Monitorujący RPO WM 
2014-2020 

X tak Jeśli nie - planowany termin przyjęcia kryteriów dostępu i kryteriów merytorycznych szczegółowych (miesiąc, rok) 

X nie wrzesień 2018 

Kryteria wyboru projektów KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Opis kryterium:  

 

Opis kryterium: 
 

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

 

Opis kryterium: 
 

Liczba 
punktów  

 

 

  Liczba 
punktów  
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Wskaźniki 
obligatoryjne 
w naborze 

produktu 
Liczba szkół i placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze 

doradztwa edukacyjno – zawodowego 

Szacowana 
wartość 
wskaźnika 
do 
osiągnięcia 
w naborze 

25 

rezultatu 
bezpośredniego 

  - 

PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ DO PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE PLANU DZIAŁANIA 

Miejscowość, data  Pieczęć i podpis osoby 
upoważnionej 

 

 

 


