
Załącznik 3.2   

 

Kryteria merytoryczne ogólne oraz kryteria merytoryczne szczegółowe dla konkursu nr RPMA.10.03.01-IP.01-14-047/17 w ramach Osi priorytetowej X 

Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów. 

 

Ocena merytoryczna wniosku obejmuje sprawdzenie, czy wniosek spełnia:   

a) następujące kryteria merytoryczne ogólne (część A Karty oceny merytorycznej):  

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 

Opis znaczenia 

Kryterium (w przypadku projektów 

konkursowych maksymalna liczba 

punktów od każdego  

z obydwu oceniających możliwa do 

przyznania za spełnienie kryterium 

/minimalna liczba punktów od każdego  

z obydwu oceniających umożliwiająca 

spełnienie kryterium) 

1. 

Zgodność projektu z celami 

RPO WM 2014-2020 oraz z 

diagnozą zawartą w RPO 

WM 2014-2020. 

Oceniane będą: 

 trafność i rzetelność identyfikacji problemów obszaru, na którym 

będzie realizowany projekt; 

 trafność wskazania celu głównego i celów szczegółowych projektu; 

 opis sposobu, w jaki projekt przyczyni się do realizacji celu 

szczegółowego RPO WM 2014-2020; 

 zgodność przedstawionego celu głównego z koncepcją SMART. 

10/6 

albo 

5/3
1
 

 

                                                           
1 Dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 



 

2. 

Osiągnięcie w ramach 

projektu skwantyfikowanych 

rezultatów. 

Oceniana będzie trafność wyboru i opisu wskaźników, które będzie 

realizował projekt, tj.: 

 adekwatność doboru wskaźników do celu szczegółowego oraz do 

grupy docelowej, do charakteru projektu (uwzględnienie we 

wskaźnikach zakresu rzeczowego i charakteru projektu oraz czy 

mierzą cele projektu); 

 realność osiągnięcia wskaźników w kontekście wartości projektu, 

potencjału finansowego, technicznego i kadrowego Wnioskodawcy, 

okresu realizacji projektu, ewentualnie innych, istotnych czynników 

wpływających na realizacje projektu; 

 sposób i częstotliwość pomiaru wskaźników oraz źródła ich pomiaru; 

 czy projekt realizuje wskaźniki z ram wykonania. 

 

15/9 

 

3. 

Adekwatność doboru grupy 

docelowej objętej wsparciem 

w projekcie. 

 

Oceniane będą: 

 uzasadnienie wyboru grupy docelowej, jej potrzeb i oczekiwań;  

 wielkość i struktura grupy docelowej (w tym udział osób z niepełno 

sprawnościami, udział osób doświadczających wykluczenia z więcej 

niż jednego powodu); 

 opis barier, na które napotykają uczestnicy projektu; 

 sposób przeprowadzania naboru do udziału w projekcie (kryteria 

rekrutacji, działania motywujące do udziału w projekcie). 

 

10/6 

 

 

4. 

Trafność opisanej analizy 

ryzyka nieosiągnięcia 

założeń projektu.
2
 

 

Oceniane będą: 

 trafność opisu sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi 

osiągnięcie wartości docelowej wskaźników rezultatu; 

 trafność sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia 

ryzyka); 

 trafność wyboru działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec 

5/3 

                                                           
2 Dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł. 



wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły zostać podjęte, aby 

zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 

 

5. 

Spójność zadań 

przewidzianych do realizacji 

w ramach projektu oraz 

trafność doboru i opisu 

zadań 

Oceniane będą: 

 trafność uzasadnienia potrzeby realizacji zadań; 

 opis planowanego sposobu realizacji zadań, w tym racjonalność 

harmonogramu działań (podział zadań na etapy, logiczność i 

chronologia działań; 

 opis sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami; 

 trafność określenia wartości wskaźników realizacji właściwego celu 

szczegółowego RPO WM 2014-2020 lub innych wskaźników 

określonych we wniosku  

o dofinansowanie, które zostaną osiągnięte w ramach zadań; 

 opis sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów 

projektu  

(o ile dotyczy); 

 opis uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych 

zadań  

(o ile dotyczy); 

 trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i 

dokumentów potwierdzających ich wykonanie (o ile dotyczy). 
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6. 

Potencjał finansowy, 

kadrowy i techniczny 

Wnioskodawcy oraz 

partnerów projektu (o ile 

dotyczy). 

Oceniane będą: 

 zasoby finansowe, jakie wniesie do projektu Wnioskodawca i 

partnerzy (o ile dotyczy); 

 potencjał kadrowy Wnioskodawcy  

i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach 

projektu (kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane do realizacji 

projektu oraz ich planowanej funkcji w projekcie); 

10/6 

 

 



 potencjał techniczny, w tym sprzętowy  

i warunki lokalowe Wnioskodawcy  

i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach 

projektu. 

 

7. 

Doświadczenie 

Wnioskodawcy i partnerów (o 

ile dotyczy). 

Adekwatność doświadczenia będzie oceniane w kontekście 

dotychczasowej działalności i możliwości weryfikacji rezultatów tej 

działalności, która była lub jest prowadzona: 

 w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w 

ramach projektu; 

 na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie wsparcie 

przewidziane w ramach projektu; 

 na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu. 

Oceniana będzie adekwatność opisu instytucji, które mogą potwierdzić 

potencjał społeczny Wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy). 
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8. 
Sposób zarządzania 

projektem. 

Oceniana będzie adekwatność sposobu zarządzania projektem do 

zakresu zadań w projekcie, tj.: 

 liczebność personelu, w tym w szczególności personelu kluczowego; 

 czytelność struktury zarządzania, podział obowiązków i 

odpowiedzialności; 

 sposób podejmowania decyzji i sposób komunikacji; 

 udział partnerów w zarządzaniu projektem (w przypadku projektów 

partnerskich); 

 monitorowanie realizacji projektu. 

 

5/3 

 

9. 
Efektywność kosztowa 

projektu i prawidłowość 

sporządzenia budżetu. 

Oceniane będą: 

 niezbędność zaplanowanych wydatków w kontekście zaplanowanych 

15/9 

 



zadań i celu projektu; 

 zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w 

Regulaminie konkursu lub określonymi w Wezwaniu do złożenia 

wniosku  

o dofinansowanie projektu pozakonkursowego; 

 kwalifikowalność wydatków; 

 racjonalność i efektywność wydatków projektu; 

 poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych (o 

ile dotyczy). 

 

 

 

 

 

Kryterium podsumowujące ogólne:  

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja kryterium 
Opis znaczenia kryterium  

 

1. 
Negocjacje zakończyły się 

wynikiem pozytywnym.  

Kryterium będzie uznane za spełnione w przypadku, gdy: 

- zostały spełnione warunki określone przez oceniających lub 

przewodniczącego KOP podczas negocjacji;  

- zostały udzielone informacje  

i wyjaśnienia wymagane podczas negocjacji i IOK zaakceptowała 

stanowisko wnioskodawcy;   

-do projektu nie wprowadzono innych nieuzgodnionych w ramach 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów 

konkursowych kierowanych do negocjacji.  

Spełnienie kryterium jest konieczne do 

przyznania dofinansowania. 

Niespełnienie któregokolwiek z trzech 

warunków wymienionych w opisie kryterium 



negocjacji zmian.   skutkuje negatywną oceną całego kryterium.   

Projekty niespełniające kryterium są 

odrzucane na etapie oceny merytorycznej.  

 

 

b) następujące kryteria merytoryczne szczegółowe (część B Karty oceny merytorycznej): 

 

L.p. 
Kryterium Opis kryterium 

Punktacja 
Maksymalna 

liczba punktów 

1.  

Projekt przewiduje realizację działań w 
partnerstwie z instytucjami otoczenia 
społeczno-gospodarczego szkół. 

Wnioskodawca zamieszcza we wniosku o dofinansowanie dane każdej 
instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego

3
 szkoły, z którą projekt jest 

realizowany w partnerstwie oraz zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne 
lub finansowe jakie wnosi ona do projektu.  

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

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

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

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu.  

realizacja projektu w 
partnerstwie: 

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

z 1 partnerem – 1 pkt, 

z 2 partnerami – 2 pkt, 

z 3 partnerami i więcej 
partnerami – 3 pkt 

 

3 

2.  Projekt przewiduje doskonalenie umiejętności, Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje, czy kształcenie doskonalenie umiejętności, 4 

                                                           
3
 Przez instytucje otoczenia społeczno-gospodarczego należy rozumieć pracodawców, organizacje pracodawców, przedsiębiorców, organizacje przedsiębiorców, instytucje rynku pracy, szkoły 

wyższe, organizacje pozarządowe, partnerów społecznych oraz innych zidentyfikowanych przez Wnioskodawcę interesariuszy. 



kompetencji lub kwalifikacji zawodowych 
nauczycieli zawodu i/lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu w ramach studiów 
podyplomowych i/lub kursów kwalifikacyjnych, 
w obszarach: 

 zawodów nowo wprowadzonych do 
klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego, 
albo/i 

 zawodów wprowadzonych w efekcie 
modernizacji oferty kształcenia 
zawodowego,  

 albo/i  

 tworzenia nowych kierunków 
nauczania lub zawodów, na które 
występuje deficyt na regionalnym lub 
lokalnym rynku pracy oraz braki 
kadrowe wśród nauczycieli 
kształcenia zawodowego. 

nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu i/lub instruktorów praktycznej nauki 
zawodu dotyczy studiów podyplomowych

4
 i/lub kursów kwalifikacyjnych w 

obszarach: 

 zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego,  
i/albo 

 zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia 
zawodowego,  
i/albo  

 tworzenia nowych kierunków nauczania lub zawodów, na które 
występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz 
braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego

5
. 

Kryterium ma na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego i lepsze 
dostosowanie go do potrzeb gospodarki rynku pracy. 

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

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

kompetencji lub kwalifikacji 
zawodowych nauczycieli 
zawodu i/lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu w 
ramach studiów 
podyplomowych i/lub kursów 
kwalifikacyjnych w obszarach: 

 zawodów nowo 
wprowadzonych do 
klasyfikacji zawodów 
szkolnictwa zawodowego, 
albo/i  

 zawodów wprowadzonych w 
efekcie modernizacji oferty 
kształcenia zawodowego,  
albo/i  

 tworzenia nowych kierunków 
nauczania lub zawodów, na 
które występuje deficyt na 
regionalnym lub lokalnym 
rynku pracy oraz braki 
kadrowe wśród nauczycieli 
kształcenia zawodowego: 

brak powyższych działań lub 
brak informacji w tym zakresie 
– 0 pkt, 

podjęcie przynajmniej jednej z 
powyższych form kształcenia 
w przynajmniej jednym ww. 
obszarze – 4 pkt 

3.  

Projekt zakłada stworzenie nowych lub/i 

doposażenie istniejących międzyszkolnych 

pracowni umożliwiających praktyczną naukę 

zawodu. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje, czy projekt zakłada 
stworzenie nowych lub doposażenie istniejących międzyszkolnych pracowni 
umożliwiających praktyczną naukę zawodu, w tym nazwy i adresy 
szkół/placówek systemu oświaty, których dotyczy działanie. 

Kryterium ma na celu lepsze wykorzystanie zasobów edukacyjnych oraz do 

stworzenie lub doposażanie 
międzyszkolnej/ 
międzyszkolnych pracowni w 
ramach projektu lub 
nieudostępnienie jej/ich innym 

4 

                                                           
4
 Finansowanie studiów podyplomowych jest możliwe, o ile spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów 

kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu. 
5
 W przypadku tworzenia nowych kierunków nauczania, Wnioskodawca jest zobowiązany zamieścić informację, iż kierunki te uzyskają lub uzyskały pozytywną opinię właściwych podmiotów zgodnie 

z obowiązującym prawodawstwem krajowym. 



wydatkowania środków publicznych zgodnie z zasadami efektywności i 
oszczędności. 

Kryterium wynika z Rekomendacji Komisji Europejskiej dla EFS. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

szkołom: 
brak powyższych działań lub 
brak informacji w tym zakresie 
– 0 pkt, 
 

stworzenie 
międzyszkolnej/międzyszkolny
ch pracowni i udostępnienia 1 
szkole - 1 pkt, 

stworzenie 
międzyszkolnej/międzyszkolny
ch pracowni i udostępnienia 2 
szkołom i więcej - 2 pkt 

lub/i 

doposażenie 
międzyszkolnej/międzyszkolny
ch pracowni i udostępnienia 1 
szkole - 1 pkt, 

doposażenie 
międzyszkolnej/międzyszkolny
ch pracowni i udostępnienia 2 
szkołom i więcej – 2 pkt 

Punkty w ramach kryterium 
sumują się.  

4.  

W ramach projektu przewiduje się działania 
zwiększające „kompetencje miękkie” uczniów. 

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje działania 
podejmowane dla podniesienia poziomu kompetencji miękkich uczestników 
projektu takich jak: kreatywność, innowacyjność, umiejętność pracy w grupie, 
komunikatywność, odporność na stres, umiejętność zarządzania czasem. 
Wybór jednej lub więcej kompetencji miękkich uczniów, których dotyczy 
wsparcie w projekcie wynika z przeprowadzonej analizy potrzeb, o której 
mowa w kryterium dostępu nr 5. 

Kryterium ma na celu zwiększenie w przyszłości szans uczniów na rynku 
pracy. Umiejętności zawodowe uzupełnione o w/w kompetencje osobiste i 
społeczne zwiększą szanse na zatrudnienie i skuteczne wykonywanie 
powierzonych obowiązków. Dlatego ich rozwijanie jest równie ważne jak 
zdobywanie wiedzy. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 

0/2 pkt 2  



projektu.  

5.  

Projekt zakłada partycypację finansową 
pracodawcy na poziomie minimum 5% w 
kosztach organizacji i prowadzenia stażu i/lub 
praktyki zawodowej w małych, średnich i 
dużych przedsiębiorstwach.  

Wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie wskazuje, że każdy 
pracodawca organizujący i prowadzący w ramach projektu praktyki 
zawodowe i/lub staże zawodowe dla uczniów

6
 w małych, średnich i dużych 

przedsiębiorstwach wnosi wkład finansowy w wymiarze co najmniej 5%. 
Udział 5% odnosi się do całości środków przewidzianych w budżecie projektu 
na realizację wszystkich działań związanych z organizacją staży/praktyk 
zawodowych. 
Alternatywnie istnieje również możliwość wniesienia wkładu rzeczowego. W 
takim przypadku Wnioskodawca powinien zweryfikować czy koszty wykazane 
przez pracodawcę nie odbiegają od cen rynkowych.  

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

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

partycypacja finansowa 
pracodawcy na poziomie 
minimum 5% w kosztach 
organizacji i prowadzenia 
stażu i/lub praktyki zawodowej 
w małych i średnich 
przedsiębiorstwach: 

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

partycypacja finansowa 
pracodawcy na poziomie 
minimum 5% – 2 pkt 

2 

6.  

Projekt jest zgodny z programem rewitalizacji 
obowiązującym na obszarze, na którym jest 
realizowany. 

Zastosowanie kryterium przyczynia się do wsparcia procesu rewitalizacji 
mającego na celu pobudzenie aktywności środowisk lokalnych, stymulowanie 
współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego na obszarach 
degradowanych i zmarginalizowanych.  
W celu uzyskania korzystnych efektów działań rewitalizacyjnych niezbędna 
jest koordynacja i synergia projektów finansowanych w ramach EFS i EFRR. 

Kryterium wynika z zapisów RPO WM oraz Wytycznych w zakresie 
rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020. 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z 
obowiązującym (na dzień składania wniosku o dofinansowanie) programem 
rewitalizacji, przy czym zgodność projektu z programem rewitalizacji oznacza 
wskazanie go wprost w programie rewitalizacji (lista projektów głównych) lub 
określenie wśród pozostałych rodzajów przedsięwzięć rewitalizacyjnych 
(przedsięwzięcia uzupełniające), które realizują kierunki działań programu.  

Zgodność z lokalnym programem rewitalizacji będzie weryfikowana poprzez 
zgodność przedsięwzięcia wskazanego w programie rewitalizacji z zasadami  

zgodność projektu z 
programem rewitalizacji: 

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

jest zgodny – 2 pkt  

2 

                                                           
6
 Udział finansowy pracodawców w organizacji staży i/lub praktyk zawodowych może stanowić wkład własny w projekcie. Należy mieć na uwadze, iż Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania 

udziału finansowego pracodawcy w organizacji staży i/lub praktyk zawodowych w sposób umożliwiający identyfikację wkładu własnego w budżecie wniosku o dofinansowanie. 



i typami operacji przewidzianymi w konkursie oraz realizację wskaźników 
obligatoryjnych dla konkursu. 
Program rewitalizacji musi znajdować się w Wykazie programów rewitalizacji 
województwa mazowieckiego, publikowanym na stronie  
http://www.funduszedlamazowsza.eu 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu 

7.  

Projekt zakłada uczestnictwo co najmniej 20% 
uczniów/słuchaczy zamieszkałych na 
obszarach wiejskich w województwie 
mazowieckim. 
 

Silniejsza koncentracja środków na działaniach prowadzonych na obszarach 

wiejskich, cechujących się największymi potrzebami w zakresie wyrównania 

szans edukacyjnych uczniów jest niezbędna w kontekście zróżnicowań 

wewnątrz regionalnych i potrzeby osiągnięcia większej spójności społeczno-

gospodarczej oraz w celu realizacji założeń RPO WM. 

Obszary wiejskie są definiowane zgodnie z Wytycznymi Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 
realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
Osoby pochodzące z obszarów wiejskich należy rozumieć, jako osoby 
przebywające na obszarach słabo zaludnionych zgodnie ze stopniem 
urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, 
na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie. Kategoria 3 
DEGURBA powinna być określana na podstawie: 
http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/miscellaneous/index.cfm?TargetUrl=DSP_
DEGURBA tabela z nagłówkiem "dla roku odniesienia 2012". 
Kryterium przyczynia się do realizacji założeń Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w zakresie 
osiągnięcia większej spójności społeczno-gospodarczej. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

uczestnictwo w projekcie 
uczniów zamieszkałych na 
obszarach wiejskich: 

na poziomie do 20% lub brak 
informacji w tym zakresie – 0 
pkt, 

na poziomie powyżej 20% – 2 
pkt, 

na poziomie powyżej 50% – 4 
pkt 
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8.  

Projekt sprzyja realizacji wartości docelowej 
wskaźnika produktu wskazanego  
w Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Mazowieckiego (RPO WM). 

Zgodnie z RPO WM 14-20 wskaźnik produktu dotyczy liczby uczniów szkół i 
placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u 
pracodawcy.  

Wpływ na osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika wyrażony będzie w % 
wg wzoru:  

wartość wskaźnika zadeklarowana w ramach projektu 
-------------------------------------------------------------------------------------        X100%  
wartość docelowa wskaźnika określona w RPO WM (tj. 13 232 osób) 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

osiągnięta wartość wskaźnika 
docelowego: 

poniżej 1% lub brak informacji 
w tym zakresie - 0 pkt, 

od 1% do 5% - 3 pkt, 

powyżej 5% - 6 pkt, 

powyżej 15% - 9 pkt 
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9.  

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

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

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

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

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

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

projekt wynika z Planu 
Inwestycyjnego dla subregionu 
objętego problemowym 
Obszarem Strategicznej 
Interwencji (OSI 
problemowymi) - 2 pkt 

2 
 

10.  

Projekt sprzyja realizacji wartości docelowej 
wskaźnika produktu wskazanego w 
Regionalnym Programie Operacyjnym 
Województwa Mazowieckiego (RPO WM). 

Zgodnie z RPO WM 2014-2020 wskaźnik produktu dotyczy liczby szkół i 
placówek objętych wsparciem w zakresie realizacji zadań w obszarze 
doradztwa edukacyjno - zawodowego.  

Wpływ na osiągnięcie docelowej wartości wskaźnika wyrażony będzie w 
procentach wg wzoru:  

wartość wskaźnika zadeklarowana w ramach projektu 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
x100%  
wartość docelowa wskaźnika określona w RPO WM (tj. 816 szkół/placówek) 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

osiągnięta wartość wskaźnika 
docelowego: 

poniżej 5% lub brak informacji 
w tym zakresie - 0 pkt 

od 5% do 10% - 2 pkt, 

powyżej 10% do 15% - 4 pkt, 

powyżej 15% - 8 pkt 
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http://www.funduszedlamazowsza.eu/

