
Załącznik 3.1  

Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.10.03.04-IP.01-14-023/16 w ramach Osi priorytetowej 

X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz 

doskonalenie zawodowe osób dorosłych. 

 

Ocena formalna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:   

a) następujące kryteria formalne:  

 

Kryterium formalne nr 17 i nr 18 nie mają zastosowania przy projektach składanych w trybie konkursowym. 

 

Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium 

1.  

Wniosek złożono w 

terminie wskazanym w 

Regulaminie konkursu. 

Termin (tj. data i godzina) na złożenie wniosku 

zostanie określony w Regulaminie konkursu. 

Złożenie wniosku przed rozpoczęciem, jak i po 

upływie terminu będzie równoznaczne z 

niespełnieniem kryterium. 

W przypadku projektów 

konkursowych spełnienie kryterium 

jest konieczne do przyznania 

dofinansowania. 

Projekty niespełniające kryteriów 

formalnych są odrzucane na etapie 

oceny formalnej. 

W przypadku projektów 

pozakonkursowych projekty 

niespełniające kryteriów formalnych 

kierowane są do poprawy lub 

uzupełnienia, z wyjątkiem sytuacji, 

kiedy projekt pozakonkursowy 

został usunięty z Wykazu 

zidentyfikowanych projektów 

pozakonkursowych. 

2.  

Wniosek o 

dofinansowanie 

projektu wypełniono w 

języku polskim. 

Wszystkie wymagane pola Wniosku o 

dofinansowanie wypełniono treścią dającą się 

interpretować znaczeniowo, zapisaną w języku 

polskim 

3.  

Wnioskodawca wpisuje 

się w typ Beneficjenta 

określony w 

Regionalnym 

Programie 

Operacyjnym 

Województwa 

Mazowieckiego 2014-

2020 oraz w 

Szczegółowym Opisie 

Osi Priorytetowych 

RPO 2014-2020 i 

Regulaminie Konkursu. 

Kategoria Wnioskodawcy jest zgodna z listą 

beneficjentów dla danego 

Działania/Poddziałania, określoną w 

Regionalnym Programie Operacyjnym 

Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz 

w SZOOP RPO WM i/lub Regulaminie 

Konkursu. 

4.  

Wnioskodawca nie 

podlega wykluczeniu 

związanemu z 

zakazem udzielania 

dofinansowania 

podmiotom 

Wnioskodawca  nie podlega wykluczeniu z 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze 

środków funduszy europejskich na podstawie 

odrębnych przepisów, w szczególności: 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
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wykluczonym lub nie 

orzeczono wobec 

niego zakazu dostępu 

do środków funduszy 

europejskich na 

podstawie odrębnych 

przepisów. 

2013 r. poz. 885 z późn. zm.); 

b) art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. 

U. poz. 769 z późn. zm.); 

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 

października 2002 r. o odpowiedzialności 

podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 

2012 r. poz. 768 z późn. zm.). 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 

zawarte we wniosku Oświadczenie 

Wnioskodawcy 

5.  

Projekt opisany we 

wniosku o 

dofinasowanie nie jest 

zakończony. 

Projekt nie jest zakończony  w rozumieniu z 

art. 65 ust. 6 rozporządzenia ogólnego. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 

zawarte we wniosku Oświadczenia 

Wnioskodawcy. 

6.  

Zgodność projektu 

opisanego we wniosku 

o dofinansowanie z 

Regionalnym 

Programem 

Operacyjnym 

Województwa 

Mazowieckiego 2014-

2020, Działaniem/ 

Poddziałaniem 

opisanym w SZOOP 

RPO WM oraz 

Regulaminem 

konkursu. 

W ramach kryterium oceniane będzie, czy 

łącznie zostały spełnione następujące 

elementy: 

a) zgodność grupy docelowej; 

b) zgodność typu projektu; 

c) zachowanie pułapu maksymalnego 

dofinansowania, w tym cross-financingu i 

wkładu własnego; 

d) poprawność określenia poziomu 

dofinasowania w tym z uwzględnieniem 

przepisów w zakresie pomocy publicznej; 

e) okres realizacji projektu; 

f) poziom kosztów pośrednich; 

g) spełnienie warunków min./max. wartości 

projektu; 

h) wymóg dotyczący maksymalnej liczby 

wniosków składanych przez jednego 

Wnioskodawcę w danym konkursie. 

7.  

Wnioskodawca w 

okresie realizacji 

projektu prowadzi biuro 

projektu na terenie 

województwa 

mazowieckiego. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 

zawarte we wniosku Oświadczenie 

Wnioskodawcy. 



Lp. Brzmienie kryterium Opis kryterium Opis znaczenia kryterium 

8.  

Zgodność projektu 

opisanego we wniosku 

o dofinansowanie z 

prawodawstwem 

krajowym, w tym z 

ustawą Prawo 

zamówień publicznych. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 

zawarte we wniosku Oświadczenie 

Wnioskodawcy. 

9.  

Zgodność projektu 

opisanego we wniosku 

o dofinansowanie z 

zasadami dotyczącymi 

pomocy publicznej. 

W ramach kryterium będzie weryfikowana 

zgodność z warunkami wsparcia dotyczącymi 

pomocy publicznej lub pomocy de minimis, 

wynikającymi z aktów prawnych wskazanych w 

Regulaminie konkursu, w tym w szczególności: 

kwalifikowalność Wnioskodawcy wynikająca z 

właściwych przepisów o pomocy publicznej lub 

pomocy de minimis będących podstawą 

prawną udzielenia wsparcia 

 w ramach działania; 

 prawidłowość określenia statusu 

przedsiębiorstwa: a) w przypadku 

Wnioskodawców ubiegających się o 

pomoc publiczną na podstawie 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy 

za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu 

(Dz. Urz. UE L z 26.06.2014 r.) - 

zgodnie z Załącznikiem I do tego 

rozporządzenia, b) w przypadku 

Wnioskodawców ubiegających się o 

pomoc de minimis na podstawie 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 

1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii 

Europejskiej do pomocy de minimis 

(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12 2013 r.) - 

zgodnie z art. 2 ust. 2 tego 

rozporządzenia, z uwzględnieniem 

dokumentu: Zalecenia Komisji 

2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r., 

dotyczące definicji przedsiębiorstw 

mikro, małych i średnich (Dz. Urz. L 

124 z 20.05.2003 r., str. 36); 

 czy realizacja przedsięwzięcia mieści 

się w ramach czasowych 

dopuszczalnych we właściwych 

przepisach o pomocy publicznej lub 
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pomocy de minimis będących 

podstawą prawną udzielenia wsparcia 

w ramach danego działania; 

 czy wnioskowana kwota i zakres 

projektu, w tym wydatki kwalifikowalne 

są zgodne z przepisami o pomocy 

publicznej lub pomocy de minimis 

będących podstawą prawną udzielenia 

wsparcia w ramach działania. 

10.  

W przypadku projektu 

partnerskiego 

spełnione zostały 

wymogi dotyczące 

wyboru partnerów 

spoza sektora finansów 

publicznych, o których 

mowa w art. 33 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji 

programów w zakresie 

polityki spójności 

finansowanych w 

perspektywie 2014-

2020. 

W sytuacji kiedy projekt realizowany jest w 

partnerstwie Wnioskodawca zobligowany jest 

spełniać wymogi utworzenia partnerstwa 

wskazane w art.33 ustawy o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie 

2014-2020 na etapie złożenia wniosku o 

dofinansowanie. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 

zawarte we wniosku o dofinansowanie 

oświadczenie wnioskodawcy. 

11.  

Zgodność projektu 

opisanego we wniosku 

o dofinansowanie z 

zasadą równości szans 

kobiet i mężczyzn, w 

oparciu o standard 

minimum. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność z zasadami horyzontalnymi UE, 

dotyczącymi promowania równości szans 

kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, 

zgodnie z art. 7 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 

dnia 17 grudnia 2013 r. Projekty realizowane w 

ramach EFS nie mogą być neutralne pod 

względem zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn. 

Spełnienie zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn weryfikowane będzie poprzez 

zbadanie zgodności projektu ze standardem 

minimum realizacji zasady równości szans 

kobiet i mężczyzn w ramach projektów 

współfinansowanych z EFS. 

12.  

Zgodność projektu 

opisanego we wniosku 

o dofinansowanie z 

zasadą równości szans 

i niedyskryminacji w 

tym dostępności dla 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 

zgodność projektu z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami zgodnie z art. 7 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
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osób z 

niepełnosprawnościami

. 

2013 r. Wymogiem ubiegania się o środki EFS 

jest realizowanie zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami. Nie przewiduje się 

projektów neutralnych pod tym kątem. 

13.  

Zgodność projektu 

opisanego we wniosku 

o dofinansowanie z 

zasadą 

zrównoważonego 

rozwoju. 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o 

zawarte we wniosku Oświadczenie 

Wnioskodawcy. 

14.  

Zastosowanie w 

projekcie opisanym we 

wniosku o 

dofinansowanie stawek 

jednostkowych/kwot 

ryczałtowych 

określonych w 

Regulaminie konkursu. 

Weryfikacja kryterium polega na wstępnej 

analizie budżetu projektu pod kątem 

zastosowania określonej dla danego konkursu 

stawki jednostkowej/kwot ryczałtowych. 

W przypadku niestosowania stawki 

jednostkowej lub kwot ryczałtowych 

określonych dla danego konkursu lub 

zastosowanie ich w niewłaściwej wysokości 

skutkuje uznaniem niespełnienia kryterium. 

Możliwe warianty odpowiedzi: tak, nie, nie 

dotyczy. 

15.  

Roczny łączny obrót 

Wnioskodawcy i 

partnerów (o ile budżet 

projektu uwzględnia 

wydatki partnera) jest 

równy lub wyższy od 

rocznych wydatków w 

projekcie. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy 

wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy), 

ponoszący wydatki w danym projekcie 

posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony 

rok obrotowy lub za ostatni zamknięty i 

zatwierdzony rok kalendarzowy, równy lub 

wyższy od łącznych rocznych wydatków w 

ocenianym projekcie. 

W przypadku, gdy łączny roczny obrót 

Wnioskodawcy i Partnera jest niższy niż 

roczne wydatki w projekcie stwierdza się 

niespełnienie kryterium. W przypadku, gdy 

projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy 

należy wartość obrotów odnieść do roku 

realizacji projektu, w którym wartość 

planowanych wydatków jest najwyższa. 

Spełnienie kryterium jest weryfikowane na 

podstawie przedstawionych przez 

wnioskodawcę informacji potwierdzających 

jego potencjał finansowy oraz potencjał 

finansowy partnerów (o ile dotyczy) w zakresie 

wydatków ponoszonych w projekcie. 

Wymóg spełniania powyższego kryterium 
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dotyczy wszystkich wnioskodawców (również 

realizujących projekt w trybie 

pozakonkursowym). 

16.  

Projekt skierowany jest 

do grup docelowych z 

terenu województwa 

mazowieckiego. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie, czy 

projekt został skierowany do grup docelowych 

z obszaru województwa mazowieckiego (w 

przypadku osób fizycznych uczą się, pracują 

lub zamieszkują one na obszarze 

województwa mazowieckiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego, w przypadku 

innych podmiotów posiadają one jednostkę 

organizacyjną na obszarze województwa 

mazowieckiego). 

17.  

Wniosek 
pozakonkursowy jest 
zgodny z treścią 
zgłoszenia do Wykazu 
zidentyfikowanych 
projektów 
pozakonkursowych 
współfinansowanych 
ze środków EFS 
w RPO WM 2014-
2020. 

Treść wniosku pozakonkursowego jest zgodna 
z założeniami dla projektu wskazanymi w 
zgłoszeniu do Wykazu zidentyfikowanych 
projektów pozakonkursowych 
współfinansowanych ze środków EFS w RPO 
WM 2014-2020 (WPP EFS), który podlegał 
akceptacji IZ RPO WM i jednocześnie stanowił 
podstawę do wprowadzenia projektu do WPP 
EFS. 

W ramach kryterium weryfikowana będzie 
zgodność z typem Beneficjenta określonym w 
zgłoszeniu do WPP EFS, zgodność 
zakładanych efektów projektu (celów i 
rezultatów). 

18.  

Wniosek 
pozakonkursowy 
znajduje się w Wykazie 
zidentyfikowanych 
projektów 
pozakonkursowych 
współfinansowanych 
ze środków EFS w 
RPO WM 2014-2020. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie czy 
projekt pozakonkursowy znajduje się  
w Wykazie zidentyfikowanych projektów 
pozakonkursowych współfinansowanych ze 
środków EFS w RPO WM 2014-2020 (WPP 
EFS). W przypadku, gdy projekt 
pozakonkursowy, został usunięty z WPP EFS, 
wniosek zostaje odrzucony. 

 



b) następujące kryteria dostępu: 

 

KRYTERIA DOSTĘPU 

L.p. Kryterium Opis kryterium Ocena 
kryterium 

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej 

1.  

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

Celem wprowadzenia kryterium jest zagwarantowanie, iż projekty są realizowane przez podmioty mające 
kompleksową wiedzę, doświadczenie (minimum 3-letnie) oraz zasoby organizacyjne w zakresie kształcenia 
ustawicznego.  
Doświadczenie, którym legitymuje się Wnioskodawca lub partner musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 lat przed 
dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  
Wnioskodawca jest zobowiązany zamieścić we wniosku o dofinansowanie opis potwierdzający wymagane 
doświadczenie. 

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

0/1 

2.  

Prowadzące w ramach projektu kształcenie 
ustawiczne w formach pozaszkolnych: 

 publiczne lub niepubliczne placówki 
kształcenia ustawicznego, 

 publiczne lub niepubliczne placówki 
kształcenia praktycznego, 

 ośrodki dokształcania 
i doskonalenia zawodowego, 

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

posiadają akredytację Kuratora Oświaty na 
całość lub część organizowanego 
kształcenia. 

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

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

Wnioskodawca oświadcza, że w/w podmioty posiadają akredytację Kuratora Oświaty na całość lub część 
kształcenia w zakresie zbieżnym z działaniami planowanymi w ramach projektu, zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków 
prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 227, poz.2247, ze zm.).  
Kryterium nie dotyczy realizacji wsparcia w ramach projektu przez inne uprawnione podmioty wymienione w art. 
68a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tj. przez: 
a) publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe oraz niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół 

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

i instytucjach rynku pracy, prowadzących działalność edukacyjno-szkoleniową.  
Wprowadzenie kryterium ma na celu zapewnienie kształcenia w formach pozaszkolnych z zachowaniem:  

 możliwości korzystania z usług edukacyjnych na wysokim poziomie, 

 zwiększenia szansy zatrudnienia, 

0/1/nie 
dotyczy 



 możliwości otrzymania świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez wiarygodną placówkę, 

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

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

Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

3.  

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

Ograniczony czas realizacji projektu pozwoli Wnioskodawcom na precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, co 
wpłynie na zwiększenie efektywności oraz sprawne rozliczenie finansowe projektów. Ponadto, ograniczenie czasu 
realizacji wpłynie na możliwość realizacji większej liczby projektów w ramach dostępnej alokacji na ww. 
Poddziałanie, co pozwoli na osiągnięcie założonych wartości wskaźników określonych w RPO WM 2014-2020.  
Proponowany czas realizacji projektu jest wystarczający, aby objąć wszystkich uczestników zakładanymi formami 
wsparcia i podjąć odpowiednie działania zaradcze w przypadku trudności w realizacji projektu. 
Dłuższy niż 24 miesiące okres realizacji projektu jest możliwy w uzasadnionych i wynikających ze specyfiki 
podejmowanych w projekcie działań. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 
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4.  

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

Kryterium odpowiada na zdefiniowane w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na 
lata 2014-2020 potrzeby w zakresie kształcenia ustawicznego. 
Wsparcie w ramach projektu jest realizowane w formach i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. 
U. z 2014 r. poz. 622) tj. poprzez realizację: kwalifikacyjnych kursów zawodowych

1
, kursów umiejętności 

zawodowych
2
, kursów kompetencji ogólnych

3
, kursów innych niż wcześniej wymienione

4
,  

0/1 
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 Kwalifikacyjny kurs zawodowy jest pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego adresowaną do osób dorosłych, zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji 

zawodowych. Program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Kwalifikacyjny kurs zawodowy kończy się zaliczeniem w formie ustalonej przez 
podmiot prowadzący kurs. Osoba, która uzyskała zaliczenie, otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu 
potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.  
Podmioty, które mogą organizować kwalifikacyjne kursy zawodowe wymienione zostały w art. 68a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 21 
grudnia 2015 r. to: publiczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, niepubliczne szkoły posiadające uprawnienia szkół publicznych, prowadzące kształcenie 
zawodowe w zakresie zawodów, w których kształcą, publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia 
zawodowego, instytucje rynku pracy, wymienione w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową (Dz. U. z 
2008 r. Nr 69, poz. 415, ze. zm.) tj.: publiczne służby zatrudnienia, Ochotnicze Hufce Pracy, agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego, jeżeli wśród ich zadań 
statutowych znajduje się realizacja zadań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, instytucje dialogu społecznego instytucje partnerstwa lokalnego, 
podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność oświatową, nieobejmującą prowadzenia 
szkoły, placówki lub zespołu, podejmowaną na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 ze zm.) .  
Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w określonym zawodzie będzie mogła otrzymać osoba, która posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu (odpowiednio wykształcenie 
zasadnicze zawodowe lub średnie) oraz zda egzaminy  z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, czyli posiada świadectwa potwierdzające uzyskanie kwalifikacji 
wyodrębnionych w danym zawodzie. 



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

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku. 
Ocena kryterium jest 0/1 - spełnienie kryterium (ocena „1”) jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Uzyskanie oceny „0” skutkuje odrzuceniem wniosku. 
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 Kurs umiejętności zawodowych jest prowadzony także wg programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach, ale tylko w zakresie jednej z części efektów 

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

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

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


