
Załącznik 3.1  

Kryteria formalne i kryteria dostępu dla konkursu nr RPMA.10.01.02-IP.01-14-037/17 w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, 

Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT. 

Ocena formalna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:   

a) następujące kryteria formalne:  

Kryterium formalne nr 1 nie ma zastosowania przy projektach pozakonkursowych, a kryteria 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-

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. 
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2020 i Regulaminie Konkursu. 

4.  

Wnioskodawca nie podlega 

wykluczeniu związanemu z 

zakazem udzielania 

dofinansowania podmiotom 

wykluczonym lub nie orzeczono 

wobec niego zakazu dostępu 

do środków funduszy 

europejskich na podstawie 

odrębnych przepisów. 

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. 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 

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 
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oraz Regulaminem konkursu. 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. 

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 
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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 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. 
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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 osób z 

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 2013 r. Wymogiem ubiegania się o środki EFS jest 

realizowanie zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 
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niepełnosprawnościami. 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 
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jego potencjał finansowy oraz potencjał finansowy partnerów (o ile 

dotyczy) w zakresie wydatków ponoszonych w projekcie. 

Wymóg spełniania powyższego kryterium 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. 

 



 

Dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF:  
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1. Obszar realizacji projektu 
Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest realizowany na 

obszarze ZIT WOF. 

W przypadku projektów konkursowych 

spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Projekty niespełniające któregokolwiek  

z kryteriów formalnych są odrzucane na etapie 

oceny formalnej. 

W przypadku projektów pozakonkursowych 

projekty niespełniające któregokolwiek  

z kryteriów formalnych kierowane są do poprawy 

lub uzupełnienia. 

2 

Projekt jest skierowany do grup 

docelowych  

z obszaru ZIT WOF  

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest skierowany do 

grup docelowych z obszaru ZIT WOF  (w przypadku osób 

fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują one na 

obszarze ZIT WOF w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego, a w przypadku innych podmiotów posiadają one 

siedzibę lub jednostkę organizacyjną na obszarze ZIT WOF). 

  



b) następujące 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. 
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. 

0/1 

2.  

Wnioskodawcą w ramach 
projektu jest: 
organ prowadzący 
objętej/objętych wsparciem 
szkoły/szkół dla dzieci i młodzieży 
z terenu Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla 
Warszawskiego Obszaru 
Funkcjonalnego (ZIT WOF) lub 
podmiot posiadający co najmniej 
3- letnie doświadczenie w 
obszarze kształcenia ogólnego 
dzieci i młodzieży z wyłączeniem 
osób fizycznych innych niż 
prowadzące działalność 

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 z uwzględnieniem wymagań rynku pracy. 
Wnioskodawca niebędący organem prowadzącym objętej/objętych wsparciem szkoły/szkół dla 
dzieci i młodzieży, zobowiązany jest zamieścić we Wniosku o dofinansowanie opis potwierdzający 
wymagane doświadczenie w obszarze kształcenia ogólnego dzieci i młodzieży tj. podejmowane 
działania edukacyjne wspomagające realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 
poszczególnych etapów edukacyjnych. Doświadczenie to musi pochodzić z okresu maksymalnie 5 
lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.  

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

0/1 



gospodarczą lub oświatową na 
podstawie odrębnych przepisów) 
w partnerstwie z organem 
prowadzącym każdej  objętej 
wsparciem szkoły. 

3.  

Inwestycje w infrastrukturę w 
ramach cross-financingu, 
zaplanowane we wniosku o 
dofinansowanie lub mogące 
wystąpić na etapie realizacji 
projektu będą finansowane 
wyłącznie, jeżeli zostanie 
zagwarantowana trwałość 
inwestycji z EFS. 

Spełnienie kryterium będzie oceniane na podstawie deklaracji Wnioskodawcy. 
Wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia we wniosku o dofinansowanie deklaracji, że zapewni 
trwałość inwestycji realizowanych w ramach cross-financingu zaplanowanych w projekcie lub 
mogących wystąpić na etapie realizacji projektu.  
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 (3 lat w przypadku MŚP w odniesieniu do 
projektu, z którym związany jest wymóg utrzymania inwestycji lub miejsc pracy) od daty płatności 
końcowej na rzecz Beneficjenta. 
Jednocześnie należy pamiętać, że w zakresie kwalifikowalności wydatków infrastrukturalnych 
zaproponowane w ramach projektu zakupy sprzętu/infrastruktury powinny być 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 

Kryterium dotyczy wyłącznie Wnioskodawców, którzy planują w ramach projektu działania 
dotyczące 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 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 

0/1/nie dotyczy 



dzieci i młodzieży. 
 

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 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 Commons Uznanie 

Autorstwa lub innych, 

kompatybilnych wolnych 

licencjach. 

 
Kryterium podlega ocenie wyłącznie w przypadku, jeśli Wnioskodawca deklaruje, że w ramach 
projektu tworzy materiały edukacyjne i szkoleniowe (np. scenariusze zajęć, materiały 
multimedialne, broszury), 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. 

0/1/nie dotyczy 

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: 

0/1  



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. 

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 osiągnięcia 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 (typ projektu nr 1). 
Zgodnie z RPO WM do kompetencji kluczowych zalicza się: 

 porozumiewanie się w językach obcych, 

 kompetencje matematyczno-przyrodnicze, 

 kompetencje w zakresie ICT
1
, 

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

 kreatywność, 

 innowacyjność, 

 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

2
, o czym mowa w kryterium dostępu nr 10

3
. 
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1
 Technologie informacyjno-komunikacyjne. 

2
 Jeśli zdawalności egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe jest relatywnie niska, co świadczy o niezadawalającym poziomie edukacyjnym szkoły w konkretnym zakresie, interwencja w 

ramach projektu powinna przede wszystkim dotyczyć kompetencji kluczowych strategicznych dla obszaru kształcenia w którym występuje kwalifikacja (np. kompetencje matematyczno-przyrodnicze 
dla kwalifikacji w obszarze medyczno-społecznym).  
Zgodnie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego ( Dz. U. 2012 poz. 7) wyodrębnionych zostało 8 obszarów 
kształcenia zawodowego: 
1) administracyjno-usługowy;  
2) budowlany;  
3) elektryczno-elektroniczny;  
4) mechaniczny i górniczo-hutniczy; 



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, zatwierdzoną przez 
ich organ prowadzący.  

Kryterium umożliwia identyfikację potrzeb szkół 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 diagnozą

4
 potrzeb 

szkoły/szkół dla dzieci i młodzieży, 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 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 /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, 

 organ prowadzący, który ją zatwierdził.  

Przeprowadzenie diagnozy nie jest finansowane w ramach projektu. 
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5) rolniczo-leśny z ochroną środowiska; 
6) turystyczno-gastronomiczny; 
7) medyczno-społeczny; 
8) artystyczny. 
3
 Kryterium dostępu nr 10 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. 



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.  

Wnioskodawca oświadcza, że 
przedsięwzięcia finansowane w 
ramach projektu ze środków EFS 
stanowią uzupełnienie działań 
prowadzonych przez szkoły dla 
dzieci i młodzieży 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. 
Wnioskodawca oświadcza, że skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu 
przez szkołę (nakłady środków na ich realizację) nie ulega zmniejszeniu w stosunku do skali 
działań (nakładów) prowadzonych przez szkołę 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, 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. 
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10.  

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. 

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 ZIT WOF, które 
to wyniki zostały opublikowane na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie 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. 
W przypadku pozostałych szkół wdrażających podstawę programową kształcenia ogólnego, 
kryterium ma na celu zmniejszenie zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do osiąganych 

0/1/nie dotyczy 



przez szkoły wyników edukacyjnych. 

W celu ustalenia czy szkoła prowadząca kształcenie ogólne 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

5
, na terenie 

ZIT WOF. Zestawienie w tym zakresie stanowi załącznik do Regulaminu. 

W celu ustalenia czy szkoła prowadząca kształcenie zawodowe
6
 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 prowadzących kształcenie ogólne na terenie ZIT 
WOF/średnie zdawalności  egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe 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. 

 

Uwaga! 

Kryterium dostępu nr 10 „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” będzie weryfikowane na podstawie załącznika nr 13 „Średnie wyniki z poszczególnych egzaminów zewnętrznych 

uzyskanych na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” do Regulaminu konkursu.  

                                                           
5 Szkoły podstawowe, gimnazja, licea ogólnokształcące. 
6
 Zasadnicze szkoły zawodowe, technika i szkoły policealne. 

 


