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KRYTERIA WYBORU DLA KONKURSU RPMA.08.02.00-IP02-14-001/15 WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EFS W 

RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020  

 

 

 

KRYTERIA DOSTĘPU  

Działanie 8.2 (8i) Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo 

 

Typ projektu (formy wsparcia): 

1. Diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestników projektów i pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (IPD/analogiczny dokument i pośrednictwo pracy i/lub 

poradnictwo zawodowe); 

2. Podnoszenie lub zmiana kwalifikacji zawodowych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb rynku pracy (szkolenia); 

3. Pomoc w zdobyciu doświadczenia zawodowego (staże/praktyki zawodowe); 

 



 

 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1.  

Wsparcie kierowane jest wyłącznie do osób biernych zawodowo, w wieku 30 

lat i więcej należących co najmniej do jednej z poniższych grup: osoby 

powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich 

kwalifikacjach, kobiety. 

Grupa docelowa jest zgodna z zestawieniem głównych grup 

docelowych dla danego Działania, określoną w Regionalnym 

Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020 

oraz w SZOOP RPO WM i Regulaminie Konkursu. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

0/1 

2.  

Projekt zapewni kompleksowe wsparcie poprzez zastosowanie w odniesieniu 

do każdego uczestnika co najmniej dwóch form wsparcia z niżej 

wymienionych: 

- diagnozowanie indywidualnej sytuacji uczestnika projektu i pośrednictwo 

pracy i/lub poradnictwo zawodowe (obligatoryjne); 

- staży/praktyk zawodowych; 

- szkoleń. 

 

Działania przewidziane do realizacji w projekcie, które obejmą 

wszystkich uczestników odpowiadają indywidualnej diagnozie 

sytuacji uczestników projektu RPO WM przeprowadzonej przez 

Wnioskodawcę dla potrzeb projektu oraz zapewniają pomoc w 

poszukiwaniu pracy. 

Zastosowanie szerszego wachlarza instrumentów wobec każdego 

uczestnika projektu zwiększy skuteczność realizowanego wsparcia. 

Obowiązkowe zapewnienie w ramach projektu realizacji 

staży/praktyk zawodowych i/lub szkoleń bezpośrednio przyczyni 

się do podniesienia atrakcyjności zawodowej uczestnika projektu. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

0/1 

3.  
W przypadku gdy projekt obejmuje wsparcie w postaci podnoszenia lub 

zmiany kwalifikacji oferowane usługi szkoleniowe są realizowane przez 

instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych 

Usługi szkoleniowe będą realizowane przez jednostki posiadające 

wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wprowadzenie kryterium 

0/1 



prowadzonego przez Wojewódzkie Urzędy Pracy właściwy ze względu na 

siedzibę instytucji szkoleniowej. 

wynika z konieczności zapewnienia minimalnych wymagań 

jakościowych wynikających z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

Możliwe warianty odpowiedzi: tak, nie, nie dotyczy 

4.  

Zastosowane w projekcie instrumenty wsparcia dla osób z grup 

defaworyzowanych, wiążą się z koniecznością zachowania standardów oraz 

poziomów kosztów dla poszczególnych form określonych w Wytycznych w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

 

W przypadku zastosowania w projekcie instrumentów wsparcia 

osób z grup defaworyzowanych, konieczne będzie zachowanie 

standardów oraz poziomu kosztów dla poszczególnych form 

określonych w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

0/1 

5.  

 

 

 

 

W przypadku, gdy projekt obejmuje wsparcie w postaci szkoleń 

prowadzących do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji muszą 

zostać one zweryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego 

sprawdzenia przyswojonej wiedzy i uzyskanych kwalifikacji lub kompetencji 

(np. w formie egzaminu) oraz być potwierdzone odpowiednim dokumentem 

(np. certyfikatem). 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń 

oferowanych w ramach projektu.  Kryterium zapewni uzyskanie 

przez uczestników szkoleń konkretnej wiedzy, kwalifikacji i 

kompetencji zgodnych z ustalonymi standardami. W ramach 

przedmiotowego kryterium konieczne jest określenie efektów 

uczenia się, czyli wskazanie co dana osoba powinna wiedzieć, 

potrafić i jakie kompetencje społeczne powinna posiadać po 

zakończeniu danej formy wsparcia tj. szkolenia prowadzącego do 

nabycia kwalifikacji lub kompetencji. 

W przypadku szkoleń prowadzących do uzyskania kwalifikacji 

konieczne jest spełnienie warunków dotyczących walidacji i 

certyfikacji. W ramach szkoleń prowadzących do uzyskania 

kompetencji, muszą zostać zrealizowane 4 etapy nabycia 

0/1 



 kompetencji zgodnie z „Wytycznymi w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 

2014-2020” (załącznik nr 2 Wspólna Lista Wskaźników 

Kluczowych), zaś po zakończeniu szkolenia rezultaty muszą zostać 

zweryfikowane np. poprzez egzamin wewnętrzny, test, rozmowę 

oceniającą i porównane ze standardem wymagań. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów we 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

 

Możliwe warianty odpowiedzi: tak, nie, nie dotyczy 

6.  

W przypadku, gdy projekt obejmuje wsparcie doświadczenia zawodowego w 

postaci organizacji staży zawodowych, jest ono realizowane zgodnie z 

zaleceniem Rady z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ram jakości staży oraz z 

Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży (z wyłączeniem okresu trwania 

stażu, który zgodnie z Wytycznymi MIR w zakresie realizacji przedsięwzięć z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020 nie może trwać krócej niż 3 i dłużej niż 12 miesięcy) 

oraz spełnia podstawowe wymogi zapewniające wysoki standard stażu. 

Działania przewidziane do realizacji w projekcie w postaci staży, 

powinny spełniać określone wymogi zapewniające ich wysoki 

standard. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

Możliwe warianty odpowiedzi: tak, nie, nie dotyczy 

0/1 



7.  Wartość projektu wynosi minimum 100 000 PLN. 

W ramach kryterium weryfikowana jest minimalna wartość projektu, 

która nie powinna wynosić mniej niż 100 000 PLN. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

0/1 

8.  

 

W przypadku, gdy projekt obejmuje szkolenia otwarte ich realizacja jest 

możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, w odniesieniu do osób, u 

których zidentyfikowano konieczność nabycia w taki sposób niezbędnych 

umiejętności czy kwalifikacji zawodowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ramach kryterium wprowadzono ograniczenie w organizacji 

szkoleń otwartych. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

Możliwe warianty odpowiedzi: tak, nie, nie dotyczy 

0/1 



9.  

Maksymalny koszt na jednego uczestnika projektu nie może przekroczyć 

kwoty 18 000 zł. W ww. kwocie nie są uwzględnione ewentualne koszty 

racjonalnych usprawnień, mogące wynieść łącznie maksymalnie do 12 tys. zł 

na jednego uczestnika z niepełnosprawnościami w projekcie (w przypadku 

zaistnienia potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału w 

projekcie osoby z niepełnosprawnościami). 

 

 

 

W ramach kryterium weryfikowany jest maksymalny koszt 

przypadający na jednego uczestnika projektu. W ww. kwocie nie są 

brane pod uwagę ewentualne koszty racjonalnych usprawnień, 

mogące wynieść łącznie maksymalnie do 12 tys. zł na jednego 

uczestnika z niepełnosprawnościami w projekcie (w przypadku 

zaistnienia potrzeby ich zastosowania w celu umożliwienia udziału 

w projekcie osoby z niepełnosprawnościami). Powyższe wynika z 

Wytycznych MIR w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 

mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Kryterium będzie liczone zgodnie z poniższym wzorem: 

Wartość projektu (zł) 

pomniejszona o koszt racjonalnych usprawnień 

niezbędnych dla umożliwienia udziału 

w projekcie osoby z niepełnosprawnościami 

< = 18 000 zł 

Wartości docelowa wskaźnika 

w projekcie: 

„Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w 

programie” 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

0/1 

10.  

Projekt zapewnia minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej, który 

wynosi: 

- dla osób w wieku 50 lat i więcej – 33%; 

- dla kobiet 39%; 

- dla osób z niepełnosprawnościami – 33%; 

- dla osób o niskich kwalifikacjach – 29%. 

Zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi w zakresie realizacji 

przedsięwzięć w obszarze rynku pracy beneficjent ma obowiązek 

pomiaru efektów realizacji projektu w wymiarze zatrudnieniowym. 

Minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej jest 

publikowany zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na 

lata 2014-2020. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

0/1 



11.  Okres realizacji projektu nie przekracza 18 miesięcy. 

Ograniczony czas realizacji projektu powinien skutkować 

precyzyjnym planowaniem przez projektodawców zamierzonych 

przedsięwzięć, co powinno wpłynąć na zwiększenie efektywności 

oraz sprawne rozliczanie finansowe wdrażanych projektów. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

0/1 

12.  

Jeden podmiot działający jako Wnioskodawca lub Partner w projekcie składa 

nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie projektu w ramach danego 

konkursu. 

Wprowadzone kryterium wynika z faktu, iż projektodawcy składają 

dużą liczbę wniosków o dofinansowanie projektów. W przypadku 

rekomendowania wszystkich do dofinansowania występują 

problemy z zapewnieniem odpowiedniego zaplecza organizacyjno 

– finansowego niezbędnego do właściwej realizacji projektu. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

0/1 



13.  
Wnioskodawca zapewnia co najmniej 5 % wkładu własnego, wkład własny 

może wnieść Partner w projekcie. 

 

Montaż finansowy dla województwa mazowieckiego został przyjęty 

w Kontrakcie Terytorialnym (załącznik nr 2d)  zatwierdzonym przez  

Instytucję Zarządzającą RPO WM. Wkład własny rozumiany jest 

jako wkład pieniężny i/lub niepieniężny. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 

dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest 

jednoznaczne z odrzuceniem projektu. 

 

 

0/1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE 

 

Działanie 8.2 (8i) Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Maksymalna 

liczba 

punktów 

1.  
Projekt realizowany jest w partnerstwie z NGO, LGD, instytucjami 

publicznymi, przedsiębiorcami lub instytucjami edukacyjnymi. 

Preferencje w dostępie do środków poprzez 

premiowanie dodatkowymi punktami w trakcie 

wyboru do dofinansowania projektów 

realizowanych w partnerstwie m.in. NGO, LGD, 

instytucji publicznych, przedsiębiorców oraz 

instytucji edukacyjnymi, które przyczynią się do 

osiągnięcia rezultatów projektu. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

 

W przypadku realizacji 

projektów w 

partnerstwie z 

minimum jednym z 

poniższych podmiotów: 

-NGO, 

-LGD, 

-instytucjami 

publicznymi, 

-przedsiębiorcami, 

-instytucjami 

edukacyjnymi 

– 4 pkt. 

 

Brak spełnienia ww. 

warunków lub brak 

4 



informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

2.  

 

Projekt obejmuje wsparciem wyłącznie osoby zamieszkujące na 

obszarach wiejskich. 

Kryterium podyktowane jest dużą liczbą osób 

bezrobotnych zamieszkałych na obszarach 

wiejskich, którzy nie mogą znaleźć zatrudnienia z 

powodu niskich/nieadekwatnych do lokalnych 

potrzeb kwalifikacji zawodowych. (Obszary wiejskie 

należy rozumieć zgodnie z definicją Głównego 

Urzędu Statystycznego, która opiera się na 

podziale jednostek administracyjnych 

zastosowanym w rejestrze TERYT. Według GUS, 

obszarami wiejskimi są tereny położone poza 

granicami administracyjnymi miast - obszary gmin 

wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza 

miastem) gminy miejsko-wiejskiej. Wyodrębnienie 

części wiejskiej w ramach gminy miejsko-wiejskiej 

możliwe jest dzięki odrębnemu identyfikatorowi 

terytorialnemu. Dostęp do danych w 

przedmiotowym rejestrze możliwy jest ze strony 

internetowej GUS 

http://www.stat.gov.pl/broker/access/index.jspa). 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

W przypadku objęcia 

wsparciem wyłącznie 

osób zamieszkujących 

na obszarach wiejskich 

– 5 pkt. 

 

W przypadku objęcia 

wsparciem mniejszej 

liczby osób lub brak 

informacji w tym 

zakresie – 0 pkt. 

5 

3.  

W przypadku przewidzianych w projekcie szkoleń zawodowych 

realizowane wsparcie dotyczy wyłącznie zawodów/branż z 

przynajmniej jednego sektora wymienionego poniżej: 

- biała gospodarka, 

- zielona gospodarka. 

 

Zielona gospodarka stanowi alternatywę dla 

dominującego obecnie systemu gospodarczego. 

Ma za zadanie zapewnić szybki i dynamiczny 

rozwój społeczno-gospodarczy Polski, wytyczyć 

ścieżki rozwoju gospodarczego kraju przy 

jednoczesnej minimalizacji negatywnych 

oddziaływań gospodarki na środowisko 

przyrodnicze, jak również umożliwić wykreowanie i 

promocję polskich technologii i rozwiązań 

ekologicznych, budując tym samym innowacyjną i 

W przypadku realizacji 

wsparcia w 

przynajmniej jednej z 

ww. branż – 4 pkt. 

W przypadku nie 

objęcia wsparciem ww. 

branż lub brak 

informacji w tym 

4 



służącą poprawie dobrobytu społecznego 

gospodarkę w kraju. 

Szkolenia zawodowe wspierające rozwój białej 

gospodarki mają na celu przygotowanie 

kompetentnej kadry, która przejmie opiekę nad 

osobami zależnymi, dzięki czemu umożliwiony 

zostanie powrót domowników na rynek pracy. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie, konieczne jest podanie 

nr zawodu w jego treści. 

zakresie – 0 pkt. 

4.  

Projekt zapewnia wyższy poziom efektywności zatrudnieniowej 

minimum o 5 pp. niż minimalny, który wynosi: 

- dla osób w wieku 50 lat i więcej – 38%; 

- dla kobiet 44%; 

- dla osób z niepełnosprawnościami – 38%; 

- dla osób o niskich kwalifikacjach – 34%. 

Wyższy niż minimalny poziom efektywności 

zatrudnieniowej zapewni wysoką wydajność 

wykorzystania środków przyznanych na realizację 

projektu. Minimalny poziom kryterium efektywności 

zatrudnieniowej jest publikowany zgodnie z 

Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w 

zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Zapewnienie w 

projekcie wyższego 

minimum o 5 pp. 

poziomu efektywności 

zatrudnieniowej niż 

minimalny – 5pkt. 

5 



5.  
Udział osób z niepełnosprawnościami stanowi co najmniej 10% grupy 

docelowej projektu 

Kryterium kieruje wsparcie do osób z 

niepełnosprawnościami - w świetle przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych. Niepełnosprawność jest 

zjawiskiem, które może prowadzić do wykluczenia 

społecznego, dlatego aktywne wspieranie osób z 

niepełnosprawnościami jest tak istotne. Kryterium 

ma na celu aktywizację zawodową osób z 

niepełnosprawnościami w regionie. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Udział w projekcie co 

najmniej 10% osób z 

niepełnosprawnościami 

– 10 pkt. 

10 

6.  
Udział osób powyżej 50 r.ż. stanowi co najmniej 10% grupy docelowej 

projektu 

Kryterium umożliwi udzielenie wsparcia osobom 

defaworyzowanym na rynku pracy. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie. 

Udział w projekcie co 

najmniej 10% osób 

powyżej 50 r.ż. – 10 

pkt. 

10 

 

 

 

 


