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KRYTERIA DOSTĘPU  
 
Poddziałanie 10.3.2 (10iv) 
 
Typ projektu – („REALIZACJA PROGRAMÓW STYPENDIALNYCH (PROJEKT POZAKONKURSOWY”)) – kształcenie zawodowe  
 

L.p. Kryterium Opis kryterium  Punktacja 
Liczba 

punktów 

1 

Wnioskodawca zapewnia co najmniej 10 % 
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 
dofinansowanie. 
 
Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania 
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny powoduje 
skierowanie wniosku do poprawy/uzupełnienia. 
 

0/1 
 

1 

2 

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 

0/1 1 



dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” 
powoduje skierowanie wniosku do poprawy/uzupełnienia. 

 
 
 
 
 

KRYTERIA DOSTĘPU  
 
Poddziałanie 10.3.4 (10iv) 
 

Typ projektu – („WSPARCIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO OSÓB DOROSŁYCH”) 

  

L.p. Kryterium Opis kryterium (wskazówki pomocnicze do weryfikacji) Punktacja Liczba 
punktów 

1 

Wnioskodawca zapewnia wkład własny w wysokości 
minimum 10%. Wkład własny dotyczy wkładu 
pochodzącego ze środków publicznych i/lub prywatnych. 
Wkład własny może wnieść Partner w projekcie. 

Montaż finansowy został przyjęty w Kontrakcie 
Terytorialnym i zaakceptowany przez Instytucję 
Zarządzającą RPO WM. Wkład własny rozumiany jest jako 
wkład pochodzący ze środków publicznych i/lub 
prywatnych (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 1 

2 

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 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. Jednocześnie limit 
czasowy powinien pozwolić na objęcie wszystkich 

0/1 1 



beneficjentów zakładanymi formami wsparcia dając 
również możliwość podjęcia działań zaradczych w 
przypadku trudności w 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. 

3  

Projekt przewiduje formalne potwierdzenie nabytych w 
trakcie jego realizacji kwalifikacji, co  odbywa się poprzez 
egzamin przeprowadzany przez wnioskodawcę lub 
podmiot zewnętrzny., Wnioskodawca lub podmiot 
zewnętrzny musi posiadać uprawnienia do 
egzaminowania w zakresie zgodnym z realizowanymi 
szkoleniami, a uprawnienia muszą zostać nadane w 
drodze akredytacji przez uprawnioną instytucję.  

 
We wniosku o dofinansowanie należy  wskazać instytucję 
akredytującą procedurę egzaminacyjną, gwarantującą jej 
bezstronność i wiarygodność. 
 
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 

 
 
 
KRYTERIA MERYTORYCZNE – SZCZEGÓŁOWE 
 
Poddziałanie 10.3.4 (10iv) 
 
 Typ projektu – („WSPARCIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO OSÓB DOROSŁYCH”) 
 

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja Maksymalna 



liczba 
punktów 

1 

Wsparciem w ramach projektu 
objęto minimum 50 osób. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. Kryterium podyktowane jest 
potrzebą zapewnienia wyższej efektywności kosztowej. 
 
 

W przypadku objęcia 
wsparciem minimum 50 

osób – 5 pkt. 
 

W przypadku objęcia 
wsparciem mniejszej liczby 

osób – 0 pkt.  

5 

2 

Projekt odpowiada na 
zdiagnozowane potrzeby 
gospodarki w sektorach 
istotnych z  punktu widzenia 
Inteligentnej Specjalizacji 
Województwa Mazowieckiego. 
 
 
 

Wnioskodawca wykazał że projekt odpowiada na  potrzeby 
sektorów gospodarki, których aktywność innowacyjna 
przyczynia się do rozwoju regionu w obszarach 
Inteligentnych specjalizacji WM na podstawie Załącznika nr  
1. Inteligentna Specjalizacja Województwa Mazowieckiego 
do Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 
roku.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 
 
 

W przypadku wykazania w 
projekcie zgodności z 

Inteligentną Specjalizacją 
Województwa 

Mazowieckiego. – 5 pkt. 
 

W przypadku braku 
informacji lub braku 

zgodności z Inteligentną 
Specjalizacją Województwa 

Mazowieckiego  - 0 pkt. 

5 

3 

50% ogólnej liczby 
uczestników, którym w ramach 
projektu udzielono wsparcia 
mieszka na obszarach wiejskich  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 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 

W przypadku objęcia 
wsparciem minimum 50% 

mieszkańców obszarów 
wiejskich– 5 pkt. 

 
W przypadku objęcia 

wsparciem mniejszej liczby 
osób – 0 pkt. 

5 

 

 
 


