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KRYTERIA DOSTĘPU  
 
Poddziałanie 10.1.3(10i) 
 
Typ projektu – („REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY”)) – kształcenie uczniów 
 

L.p. Kryterium Opis kryterium  Punktacja 
Liczba 

punktów 

1 

W ramach projektu przewidziano udzielenie 
co najmniej 65% stypendiów uczniom 
mieszkającym na obszarach wiejskich. 

Projekt jest kierowany przede wszystkim do uczniów mieszkających na 
terenach wiejskich. 
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. 
 
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” 
powoduje skierowanie wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

0/1 1 

2 

Wnioskodawca zapewnia co najmniej 5 % 
wkładu własnego tj. wkładu pochodzącego 
ze środków publicznych. 
 
 

Montaż finansowy dla województwa mazowieckiego został przyjęty w 
Kontrakcie Terytorialnym i zaakceptowany przez  Instytucję 
Zarządzającą RPO WM. Wkład własny rozumiany jest jako wkład 
pochodzący ze środków publicznych(pieniężny i/lub niepieniężny).  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

0/1 1 



dofinansowanie. 
 
 
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” 
powoduje skierowanie wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

3 

W celu zapewnienia efektywności wsparcia, 
podejmowane działania powinny być zgodne 
z przeprowadzoną diagnozą grupy 
docelowej oraz mieć charakter 
zindywidualizowany. 
 

Wsparcie udzielane grupie docelowej w ramach projektu jest 
zindywidualizowane i kompleksowe (tj. odpowiada na wszystkie 
zdiagnozowane kwestie problemowe), a działania przewidziane do 
realizacji w projekcie odpowiadają potrzebom grupy objętej 
wsparciem, wskazanym w diagnozie RPO WM oraz analizie 
przeprowadzonej przez Wnioskodawcę dla potrzeb projektu. 
 
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” 
powoduje skierowanie wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

0/1 1 

 

 
KRYTERIA DOSTĘPU  
 
Poddziałanie 10.1.4 (10i) 
 
 Typ projektu –  

–  ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ: 
 TWORZENIE MIEJSC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ; 
 PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH;  
 WSPARCIE NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (JAKO ELEMENT PROJEKTU). 

 

L.p. Kryterium 
Opis kryterium (wskazówki pomocnicze do 

weryfikacji) 
Punktacja 

Liczba 
punktów  



1 

W przypadku tworzenia w ramach projektu  nowych miejsc 
wychowania przedszkolnego muszą zostać spełnione  łącznie 
następujące warunki: 
 wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc 

przedszkolnych podlegających pod konkretny organ 

prowadzący na terenie danej gminy/miasta w stosunku 

do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia 

realizacji projektu; 

 liczba utworzonych w ramach udzielonego wsparcia 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada 

faktycznemu  

i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej 

zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na 

terenie gminy/miasta, na których są one tworzone. 

Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy 

zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w 

obszarze objętym działaniami projektowymi może być 

zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc 

wychowania przedszkolnego. 

Tworzenie nowych miejsc w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego   w sposób rzeczywisty  przyczynia się 
do zwiększenia stopnia upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej na terenach wymagających wsparcia. 
Ponadto powyższe kryterium ma za zadanie wesprzeć 
proces weryfikacji rzeczywistego zapotrzebowania 
oraz  prognozowanej skuteczności wsparcia 
realizowanego poprzez tworzenie w ramach projektu. 
Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia 
stosownych informacji wskazujących na spełnienie 
kryterium w treści wniosku o dofinansowanie.  
 
We wniosku o dofinansowanie projektu należy 
wskazać: 
• dane określające liczbę miejsc przedszkolnych 
na obszarze danej gminy/ miasta na prawach powiatu/ 
dzielnicy  w roku poprzedzającym rok rozpoczęcia 
realizacji projektu. 
 
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 1 

2 

Wnioskodawca zapewni trwałość utworzonych w ramach 
projektu miejsc wychowania przedszkolnego (oraz miejsc 
istniejących przed datą rozpoczęcia realizacji projektu 
określoną we wniosku o dofinansowanie) przez okres co 
najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. 
Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość 
ośrodków wychowania przedszkolnego do świadczenia usług 
przedszkolnych (podstawy programowej oraz zajęć 
dodatkowych w zakresie realizowanym w ramach projektu) 

 Kryterium ma na celu zapewnienie trwałości efektów 
realizacji projektu. W celu spełnienia przedmiotowego 
kryterium we wniosku o dofinansowanie należy 
zamieścić  deklarację zgodną w treści z wymogami 
kryterium. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 
 

0/1 
 

1 



w ramach utworzonych w projekcie miejsc wychowania 
przedszkolnego. 

Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

3 

Dodatkowe zajęcia mogą być realizowane w ośrodkach 
wychowania przedszkolnego, w których, w takim samym 
zakresie nie były one finansowane od co najmniej 12 
miesięcy (liczone od dnia  wyznaczonego w dokumentacji 
konkursu jako pierwszy dzień składania w odpowiedzi na 
konkurs  wniosków o dofinansowanie).  Dotyczy jeśli 
przewiduje się realizację dodatkowych zajęć. 

Wsparcie realizowane w ramach projektu ma mieć 
charakter wsparcia uzupełniającego i nie powinno 
zastępować działań realizowanych uprzednio poza 
projektem.  
Projektodawca zobowiązany jest przedstawić 
stosowne informacje oraz odpowiedniej treści 
oświadczenie we wniosku o dofinansowanie.  
 
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 1 

4 

Okres realizacji projektu nie przekracza 16 miesięcy a 
maksymalny okres finansowania w ramach projektu 
działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego jest nie dłuższy niż 12 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 1 

5 
Maksymalny okres finansowania w ramach projektu 
realizacji dodatkowych zajęć w ośrodkach wychowania 

Celem wprowadzenia kryterium jest objęcie 
wsparciem ze środków EFS jak największej liczby 

0/1 1 



przedszkolnego, odbywa się przez okres nie dłuższy niż  12 
miesięcy (dotyczy jeśli przewiduje się realizację 
dodatkowych zajęć).  

Beneficjentów. Ograniczony okres finansowania  
projektu wpłynie na zwiększenie efektywności 
kosztowej projektu którego działania przełożą się na 
osiąganie założonych wskaźników. 
 
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. 

6 

Wnioskodawca zapewnia 20% wkład własny. 
 

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 1 

7 

Koszt realizacji każdego rodzaju zajęć  dodatkowych dla 
dziecka objętego wsparciem nie może przekroczyć kwoty 
246 euro przeliczonej na PLN kursem wskazanym w 
regulaminie konkursu (dotyczy jeśli przewiduje się realizację 
dodatkowych zajęć). 
 
 
Powyższe warunki nie mają zastosowania w przypadku 
realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z 
niepełnosprawnościami. 
 
 

Kalkulacje w przedmiotowym kryterium ustalone są na 
podstawie Załącznika 2. Metodologia szacowania 
wartości docelowych dla wskaźników wybranych do 
realizacji w RPO WM 2014-2020 w oparciu na 
wynikach z badania ewaluacyjnego Ocena ośrodków 
wychowania przedszkolnego, utworzonych lub 
wspartych ze środków finansowych EFS w ramach 
Poddziałania 9.1.1 POKL. 
 
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 
 

1 



8 

Wnioskodawca zapewnia, że realizacja wsparcia w zakresie 
doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych 
nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego została 
poprzedzona diagnozą stopnia przygotowania nauczycieli do 
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz analizą 
zapotrzebowania ośrodka wychowania przedszkolnego na 
nabycie przez nią określonych kompetencji i kwalifikacji 
(dotyczy jeśli przewiduje się wsparcie nauczycieli). 

Kryterium ma na celu zapewnienie, iż wsparcie w 
zakresie doskonalenia nauczycieli będzie stanowiło 
działania uzupełniające pozostałe działania 
realizowane w ramach projektu, co w sposób 
rzeczywisty będzie miało wpływ na podniesienie 
poziomu jakości oferowanej w ramach projektu 
edukacji przedszkolnej. 
Diagnoza musi zostać przeprowadzona przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie. 
 
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 1 

9 

Wsparcie na rzecz doskonalenia umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli nie może być finansowane w 
ramach projektu dłużej niż finansowanie w ramach projektu 
działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego (dotyczy jeśli przewiduje się wsparcie 
nauczycieli).  

Kryterium ma na celu zapewnienie, iż wsparcie w 
zakresie doskonalenia nauczycieli będzie stanowiło 
działania uzupełniające pozostałe działania 
realizowane w ramach projektu, co w sposób 
rzeczywisty będzie miało wpływ na podniesienie 
poziomu jakości oferowanej w ramach projektu 
edukacji przedszkolnej. 
 
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 1 

10 
Roczny koszt przypadający na jedno utworzone w ramach 
projektu miejsce przedszkolne nie przekroczy kwoty 2081 
euro przeliczonej na PLN kursem wskazanym w regulaminie 

Koszt jednostkowy ustalony na podstawie Załącznika 
2. Metodologia szacowania wartości docelowych dla 
wskaźników wybranych do realizacji w RPO WM 2014-

0/1 1 



konkursu (dotyczy zadań merytorycznych z wyłączeniem 
zajęć dodatkowych). 
 
Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku 
realizacji dodatkowych zajęć dla dzieci z 
niepełnosprawnościami. 

2020 w oparciu na wynikach z badania ewaluacyjnego 
Ocena ośrodków wychowania przedszkolnego, 
utworzonych lub wspartych ze środków finansowych 
EFS w ramach Poddziałania 9.1.1 POKL. 
 
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. 

11 

Beneficjent składa nie więcej niż dwa wnioski o 
dofinansowanie projektu w ramach danego konkursu  w tym, 
jako lider lub partner, gdy wniosek jest składany w 
partnerstwie (w przypadku j.s.t ograniczenie liczby 
składanych wniosków dotyczy jednostki organizacyjnej 
samorządu  terytorialnego, nie  zaś samej j.s.t). W przypadku 
miasta stołecznego Warszawy ograniczenie dotyczy 
dzielnicy.  
 
 

Wprowadzone kryterium daje szansę otrzymania 
wsparcia przez większą liczbę beneficjentów z terenu 
Mazowsza. Jednocześnie ocenia się, że kryterium to 
będzie sprzyjać kompleksowości udzielanego w 
ramach projektu  wsparcia. W przypadku złożenia 
więcej niż dwóch wniosków, w którym dany podmiot 
występuje jako lider lub partner IOK odrzuca 
wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, 
których taka sytuacja dotyczy, w związku z 
niespełnieniem kryterium dostępu. W przypadku 
wycofania jednego lub obydwu wniosków o 
dofinansowanie projektodawca ma prawo złożyć 
kolejny wniosek/kolejne dwa wnioski. 
 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie rejestru 
prowadzonego w ramach Lokalnego Systemu  
Informatycznego. 
 
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do 
otrzymania dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. 
Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem 
projektu. 

0/1 1 



 
 
 
 
KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE 
 
Poddziałanie 10.1.4 (10i) 
 
 Typ projektu –  

–  ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI DO EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ POPRZEZ: 
 TWORZENIE MIEJSC EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ; 
 PROWADZENIE ZAJĘĆ DODATKOWYCH;  
 WSPARCIE NAUCZYCIELI EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ (JAKO ELEMENT PROJEKTU). 

 
 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja 
Liczba 

punktów 

1 

Projekt zakłada objęcie wsparciem i uwzględnia 
potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami tj 
posiadających orzeczenie lub opinię z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej (orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 
niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni 
psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o 
potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 
lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju). 
 

Wsparciem powinno zostać objętych min. 50 % 
dzieci z niepełnosprawnościami uczęszczających do 
danej placówki. 

Aby kryterium zostało uznane za 
spełnione Wnioskodawca powinien: 
wskazać w sposób jednoznaczny jakie 
działania dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych zostaną 
zrealizowane w ramach projektu.  

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. 
 
 

Wnioskodawca zakłada udział w 
projekcie wymaganej liczby 
dzieci  niepełnosprawnych oraz 
wskazuje w sposób jednoznaczny 
jakie działania zostaną 
zrealizowane w ramach projektu 
na rzecz niepełnosprawnych– 5 
pkt.  
 
Brak spełnienia ww. warunków 
lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

5 



2 

Projekt zakłada realizację na obszarze gminy, której 
poziom upowszechnienia edukacji przedszkolnej 
znajduje się poniżej średniego poziomu określonego 
dla województwa mazowieckiego. 

Preferowane będzie wsparcie 
istniejących oraz tworzenie nowych 
ośrodków wychowania przedszkolnego 
na obszarach o niskim stopniu 
upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej. Aby kryterium zostało 
uznane za spełnione wszystkie gminy z 
obszaru objętego wsparciem w ramach 
projektu muszą zostać wymienione na 
stanowiącej załącznik do regulaminu 
konkursu liście gmin 
charakteryzujących się stopniem 
upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej poniżej średniej wartości 
dla województwa mazowieckiego. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. 

Wnioskodawca zakłada jako 
obszar realizacji projektu jedynie 
jednostkę./jednostki  samorządu 
terytorialnego   wymienioną w 
Załączniku do regulaminu 
konkursu – 5 pkt.  
 
Brak spełnienia ww. warunków 
lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

5 

     

3 

Wsparcie jest kierowane do organów ośrodków 
wychowania przedszkolnego albo ośrodków 
wychowania przedszkolnego, które nie korzystały 
ze środków EFS dostępnych w latach 2007 – 2013 w 
ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie 
nierówności w stopniu upowszechniania edukacji 
przedszkolnej PO KL. 
 

Aktywizacja potencjalnych 
Beneficjentów, którzy nie aplikowali 
dotychczas o środki EFS jest jednym z 
elementów umożliwiających osiągnięcie 
założeń Programu.  
 
Organ prowadzący jest zobowiązany 
wskazać we wniosku aplikacyjnym 
oświadczenie, że ośrodek dotychczas 
nie otrzymał wsparcia w ramach 
Podziałania 9.1.1 POKL Zmniejszenie 
nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji 
przedszkolnej POKL.  
 

Wnioskodawca dotychczas nie 
otrzymał wsparcia w ramach 
Poddziałania 9.1.1 POKL 
Zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechnienia 
edukacji przedszkolnej POKL – 5 
pkt. 
 
Brak spełnienia ww. warunków 
lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

5 



Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. 

4 

Projekt zakłada przeznaczenie 50% 
nowotworzonych/doposażanych miejsc 
wychowania przedszkolnego dla dzieci, dotychczas 
nieuczestniczących w edukacji przedszkolnej, 
wyłącznie z obszarów wiejskich. 

Preferowane będzie tworzenie nowych 
ośrodków wychowania 
przedszkolnego/ 
modernizacja istniejących w celu 
objęcia systemem wychowania 
przedszkolnego dzieci z terenów 
wiejskich pozbawionych dotychczas 
takiej możliwości. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie. 

Wnioskodawca zakłada udział w 
projekcie wymaganej liczby 
dzieci – 5 pkt. 
 
Brak spełnienia ww. warunków 
lub brak informacji w tym 
zakresie – 0 pkt. 

5 

 
 


