
Regionalny Program Operacyjny 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 

OŚ PRIORYTETOWA XI –  

Wzmocnienie potencjału Edukacyjnego 

 DZIAŁANIE 11.4  

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych 

 

PODDZIAŁANIE 11.4.3  

Kształcenie ustawiczne – konkurs 

PODDZIAŁANIE 11.4.1 

Kształcenie ustawiczne - ZIT 

Tryb konkursowy 

 

Konkurs 11.4.3: nr RPSL.11.04.03- IP.02-24-023/16 

Konkurs 11.4.1- ZIT: nr RPSL.11.04.03- IP.02-24-024/16 

 
05 grudnia 2016 r. 



FINANSE 11.4.3 

Planowana alokacja na konkurs w ramach Poddziałania 11.4.3   

RPO WSL 2014-2020: 

 

35 941 407,33PLN*, tj.8 345 851,00 Euro 

 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 85%, 

(ze środków UE – 85,00 % i środków budżetu państwa- 0,00 % ) 

 

co oznacza, że minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu stanowi: 

 15% wartości projektu 

* Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego  

z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się 

wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący na miesiąc maj z 29 września2016 r., aktualny  

na planowany dzień ogłoszenia konkursu (1 EUR= 4,3065 PLN). W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, 

przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro 

obowiązującego na ten miesiąc). 



LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO WSPARCIA 

 

Dla Poddziałania 11.4.3 

 

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem  

w ramach projektów dofinansowanych w niniejszym 

konkursie wynosi: 

4 261 osób 

 

Średni koszt wsparcia jednego uczestnika  

projektu wynosi: 

9 923,49PLN 



WARTOŚĆ PROJEKTU DLA PODDZIALANIA 11.4.3 

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi kwotę alokacji 

przeznaczoną na konkurs pomniejszoną o kwotę rezerwy finansowej konieczną 

do przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku procedury 

odwoławczej oraz o kwotę przeznaczoną na mechanizm racjonalnych 

usprawnień i podzieloną przez liczbę subregionów województwa śląskiego tj.  

9 936 742,02 PLN.  
 

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji 

przewidzianej na realizację niniejszego konkursu  pomniejszona o kwotę rezerwy 

finansowej konieczną do przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania 

w wyniku procedury odwoławczej oraz o kwotę przeznaczoną na mechanizm 

racjonalnych usprawnień tj. 39 746 968,11 PLN.   

 



FINANSE- 11.4.1- ZIT 

Planowana alokacja na konkurs w ramach Poddziałania 11.4.1 - ZIT  

RPO WSL 2014-2020: 

 

7 651 276,73*, tj. 1 776 681,00 Euro 

 

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 85%, 

(ze środków UE – 85,00 % i środków budżetu państwa- 0,00 % ) 

 

co oznacza, że minimalny udział wkładu własnego w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu stanowi: 

 15% wartości projektu 

* Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego  

z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się 

wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący na miesiąc maj z 29 września2016 r., aktualny  

na planowany dzień ogłoszenia konkursu (1 EUR= 4,3065 PLN). W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, 

przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro 

obowiązującego na ten miesiąc). 



LICZBA OSÓB PLANOWANYCH DO WSPARCIA 

 

Dla Poddziałania 11.4.1- ZIT 

 

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem  

w ramach projektów dofinansowanych w niniejszym 

konkursie wynosi: 

907osób 

 

Średni koszt wsparcia jednego uczestnika  

projektu wynosi: 

9 924,48 PLN 

 



TERMIN i SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKU 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony 

od dnia 30 listopada 2016r. do dnia 30 grudnia 2016r. Do godziny 12:00:00 

 

Wnioski złożone po upływie terminu naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia  

(decyduje data i godzina złożenia wniosku za pośrednictwem jednej   

z platform wymienionych w pkt. 2.7.1, zastrzeżeniem punktu 2.7.9).  

 

Pkt. 2.7.9- Instytucja Organizująca Konkurs, tylko w przypadku awarii systemów 

określonych w punkcie 2.7.1, która wystąpiła w okresie ostatnich 12 godzin 

trwania konkursu wyraża zgodę na postępowanie określone w pkt. 2.7.1 tj.: 

wykonawca powinien wniosek wygenerowany w LSI w formacie .pdf  

przesłać na adres e-mail: efs@wup-katowice.pl 

 w terminie określonym w Regulaminie Naboru. 

 W tym przypadku liczy się czas wpływu na serwer pocztowy WUP Katowice. 

Wiadomość e-mail powinna zostać zatytułowana, wniosek musi zostać podpisany 

oraz przesłany za pośrednictwem platform SEKAP lub ePUAP,  

w terminie do 3 dni roboczych od daty zakończenia naboru.  
 



PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ  

O DOFINANSOWANIE PROJEKTU 

 
O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty – 

 z wyłączeniem osób fizycznych 

 (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową  

na podstawie przepisów odrębnych). 

 

 

UWAGA! 

Wymagania co do podmiotów ubiegających się o dofinansowanie dotyczą 

także realizatorów projektu wskazanych w pkt. A.4 wniosków 

o dofinansowanie. 



GRUPA DOCELOWA /OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach  

Poddziałania 11.4.3 stanowią: 

Osoby dorosłe pracujące, uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach  

i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą 

lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do 

edukacji,  w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku 

życia,  z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności. 

 

Zgodnie z SZOOP w ramach Działania 11.4 wsparcie kierowane jest do 

osób pracujących tj.:  

(a) pracowników w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

Pracy (t.j.: Dz. U. z  2016 r. poz. 1666),  

(b) osób świadczących usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia 

lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) 

stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło. 

 

 

 



GRUPA DOCELOWA /OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA 

WAŻNE dla 11.4.3 !!!! 

Zgodnie z  kryterium dostępu nr 5 (weryfikowanym na etapie oceny 

formalnej,) grupę docelową osób uprawnionych do korzystania ze 

wsparcia stanowią: osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące, uczestniczące 

z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup 

defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i 

posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji i należące do 

jednej z poniższych grup: 

-   osoby po 50 roku życia; 

- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej 

  z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);  

- osoby o niskich kwalifikacjach; 

- osoby z niepełnosprawnościami; 

-osoby mieszkające na terenach wiejskich (Tereny wiejskie w rozumieniu 

kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części 

miejskiej oraz miasta do 25 tys. Mieszkańców ) 

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności. 
 

 



GRUPA DOCELOWA /OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA 

WAŻNE dla 11.4.1 - ZIT !!!! 

Zgodnie z  kryterium dostępu nr 3 (weryfikowanym na etapie oceny 

formalnej,) grupę docelową osób uprawnionych do korzystania ze 

wsparcia stanowią: osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące, uczestniczące 

z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup 

defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i 

posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji i należące do 

jednej z poniższych grup: 

-   osoby po 50 roku życia; 

- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej 

  z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);  

- osoby o niskich kwalifikacjach; 

- osoby z niepełnosprawnościami; 

-osoby mieszkające na terenach wiejskich (Tereny wiejskie w rozumieniu 

kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części 

miejskiej oraz miasta do 25 tys. Mieszkańców ) 

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności. 
 

 



GRUPA DOCELOWA /OSTATECZNI ODBIORCY WSPARCIA 

   Osoby o niskich kwalifikacjach – to osoby posiadające wykształcenie  

na poziomie do ISCED 3 włącznie. 

 

Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej 

wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich PI.  

Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia 

uczestnictwa  w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy 

wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. 



TYPY PROJEKTÓW MOŻLIWE DO REALIZACJI: 

Poddziałanie 11.4.3 oraz 11.4.1 - Kształcenie ustawiczne, obejmuje dwa 

typy operacji: 

 

1.Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej 

inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub 

podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze 

umiejętności ICT i znajomości języków obcych; 

 

2. programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza 

projektem w zakresie TIK i języków obcych.  

 



 

LINIA DEMARKACYJNA: 

 

Zachowując linię demarkacyjną pomiędzy Osiami Priorytetowymi,  

osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo będą mogły być wspierane 

w powyższym zakresie w projektach realizowanych w ramach  

Działań 7.1 oraz 7.2. 

 

Właściciele przedsiębiorstw pełniący funkcje kierownicze, jak również 

wspólnicy  (w tym partnerzy prowadzący regularną działalność 

w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe) oraz osoby 

prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą mogli ubiegać 

 się o wsparcie w ramach projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 

Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców  

i ich pracowników. 



 

1.W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie języków obcych, 

kursy lub szkolenia muszą zakończyć się formalnym wynikiem oceny i 

walidacji oraz będą dawać możliwość otrzymania certyfikatu zewnętrznego 

(nadania kwalifikacji) potwierdzającego zdobycie przez uczestników/ 

uczestniczki projektu kwalifikacji biegłości językowych realizowanych, zgodnie z 

Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego; 

 

2. W przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności 

dotyczących ICT, zakres wsparcia musi obejmować kursy lub szkolenia 

kończące się certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez 

uczestników projektu określonych kwalifikacji lub uzyskaniem dokumentu 

potwierdzającego zdobycie i poprawę kompetencji  cyfrowych zgodnie z 

zaplanowanymi we wniosku o dofinansowanie projektu etapami. 

 

 

IOK określa warunki i procedury udzielania wsparcia:   

 



 

Dystrybucja środków oparta będzie na potrzebach osoby dorosłej 

uczestnika/uczestniczki projektu, której potrzeby są centralnym podmiotem   

działań edukacyjnych, tzw. podejście popytowe. Każdy uczestnik projektu 

powinien mieć zapewnioną możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy 

wsparcia spośród wszystkich form wsparcia dopuszczalnych zapisami 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla 

Poddziałania 11.4.3 i Poddziałania 11.4.1 powinna ona odpowiadać na jego 

indywidualne potrzeby.  

 

Podejście popytowe   nie wiąże się z realizacją projektu w oparciu o Bazę 

Usług Rozwojowych (wcześniej RUR), które realizowane będzie stricte w 

ramach Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego 

przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników. 

 

 

IOK określa warunki i procedury udzielania wsparcia:   

 



 W przypadku szkoleń językowych (angielski, niemiecki, francuski) 

stosujemy stawki jednostkowe, 

 

 Stawek jednostkowych nie stosuje się do projektów dedykowanych osobom 

z niepełnosprawnościami,  

 

 Poza stawkami jednostkowymi istnieje możliwość sfinansowania wyłącznie 

kosztów związanych z: 

 

zakupem podręcznika (teoretycznego i ćwiczeniowego), 

przeprowadzeniem egzaminu, 

wydaniem certyfikatu,  

pokryciem wydatków poniesionych w celu ułatwienia dostępu w projekcie osób 

z niepełnosprawnościami, 

koszty opieki nad dzieckiem do lat 7 albo osobą zależną,  

oraz kosztów pośrednich. 

IOK określa warunki i procedury udzielania wsparcia: 



Cena szkolenia komputerowego nie może przekraczać cen szkoleń i kursów 

określonych w tabeli I.3 Wykazu dopuszczalnych stawek dla towarów i usług 

„Taryfikator” obowiązującego dla konkursów i naborów ogłaszanych w 

województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla projektów współfinansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiącym załącznik nr  7 do 

Regulaminu Konkursu.  

  

Ponadto zakres szkolenia komputerowego musi odpowiadać wymogom 

wskazanym w Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

 

 

 

IOK określa warunki i procedury udzielania wsparcia: 

 

 



KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 

 OGÓLNE  KRYTRIA  FORMALNE 

DLA 11.4.3 oraz 11.4.1- ZIT 

 

   Ocena kryteriów formalnych  

ma postać „0-1” 



OGÓLNE KRYTERIA WERYFIKOWANE NA ETAPIE  

OCENY FORMALNEJ 

1.  Czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeżeli dotyczy) są podmiotami uprawnionymi 

do aplikowania o środki w ramach konkursu/naboru? 

      Kryterium weryfikowane na podstawie części A wniosku o dofinansowanie- 

PODMIOTY   ZAANGAŻOWANE W REALIZACJĘ PROJEKTU 

 

2.   Czy wnioskodawca oraz partnerzy nie podlegają wykluczeniu  

z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej?  

      Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy. 

 

3.  Czy wnioskodawca posiada odpowiedni potencjał finansowy?  

      Kryterium weryfikowane na podstawie porównania informacji podanych  

w punkcie A.3.4. Potencjał i doświadczenie partnera oraz B.12.1. Obroty 

projektodawcy z wydatkami na poszczególne lata wskazanymi w tabeli D.3.4. 

 

4.  Czy we wniosku w sposób prawidłowy zastosowano uproszczone metody 

rozliczania wydatków? Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej  

wyrażonej w PLN równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego  

są rozliczane uproszczonymi metodami) tj. 430 650,00PLN 

       Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu C.2 wniosku  

 o dofin.- Zakres finansowy oraz tabeli D.2. Źródła finansowania wydatków. 



OGÓLNE KRYTERIA WERYFIKOWANE NA ETAPIE  

OCENY FORMALNEJ 

5. Czy okres realizacji projektu jest zgodny okresem kwalifikowania wydatków w RPO 

WSL?  Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych RPO WSL, określonych datami 

od 1.01.2014r.  do 31.12.2023r.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu VIII. Wniosku  

o dofinansowanie  -Okres realizacji projektu. 

6. Czy projekt jest zgodny z przepisami art.65 ust. 6 i art. 125 ust 3 lit. e) i f) 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17.12.2013r.? 

Wnioskodawca złożył oświadczenia, że: projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 

ust. 6; w przypadku realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, 

przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji zgodnie z art. 125 

ust. 3 lit. E; projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały 

objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość 

operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 

programem.  

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonych oświadczeń stanowiących integralną 

część wniosku o dofinansowanie. 

7. Czy wartość projektu została prawidłowo określona? 

Wartość projektu jest zgodna z minimalną i maksymalną wartością projektu obowiązującą  

dla danego działania/poddziałania/typu projektu, określonymi w Szczegółowym opisie osi 

priorytetowych RPO WSL na lata 2014-2020.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu C.2.3 wniosku  

o dofinansowanie   projektu- Wydatki ogółem/ kwalifikowalne. 
 
 

 



SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  DOSTĘPU  WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ 

  
 

 
 

SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  DOSTĘPU   

WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ 

 

Dla Poddziałania 11.4.3  

 

Ocena kryteriów formalnych ma postać „0-1” 



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ: 

 

1. Czy projektodawca złożył nie więcej niż 1 wniosek o dofinansowanie 

projektu w ramach konkursu dla Poddziałania 11.4.3? 

 

 

2. Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze 

Województwa Śląskiego? 

 

Projektodawca / Lider partnerstwa jest zobowiązany do wpisania w treści 

wniosku o dofinansowanie adresu siedziby oraz dodatkowo wskazania 

dokumentu i części tego dokumentu potwierdzającego lokalizację siedziby, co 

zostanie zweryfikowane na podstawie wpisu do CEIDG albo KRS – na etapie 

oceny formalnej i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (nie dotyczy 

JST). 

W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, za 

siedzibę należy traktować główne miejsce prowadzenia tej działalności 

gospodarczej. 

 



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ: 

 

3. Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie 

projektu na etapie ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 36 

miesięcy? 

 

      (do określenia daty rozpoczęcia projektu należy uwzględnić  średni 

czas upływający od daty zakończenia naboru do daty podpisania  

umowy o dofinansowanie, który wynosi  ok. 6 miesięcy) 

 

4. Czy projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru 

województwa śląskiego (w przypadku osób fizycznych pracują lub 

zamieszkują one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego)? 

 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ: 

 

5. Czy grupę docelową stanowią: 

Osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące, uczestniczące z własnej 

inicjatywy  w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, 

czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających 

największe potrzeby w dostępie do edukacji i należą do jednej z poniższych 

grup: 

osoby po 50 roku życia; 

kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej  

  z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);  

osoby o niskich kwalifikacjach; 

osoby z niepełnosprawnościami; 

osoby mieszkające na terenach wiejskich. 

 

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności. 

    Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

    o dofinansowanie projektu. 

 

  

 



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ: 

 

6. Czy minimalna wartość projektu wynosi kwotę alokacji przeznaczoną na 

konkurs pomniejszoną o kwotę rezerwy finansowej konieczną do 

przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku procedury 

odwoławczej oraz o kwotę przeznaczoną na mechanizm racjonalnych 

usprawnień i podzieloną przez liczbę subregionów województwa 

śląskiego?  

 

Czy maksymalna wartość projektu wynosi kwotę alokacji przewidzianą na 

konkurs pomniejszoną o kwotę rezerwy finansowej konieczną do 

przeznaczenia na projekty wybrane do dofinansowania w wyniku procedury 

odwoławczej oraz o kwotę przeznaczoną na mechanizm racjonalnych 

usprawnień? 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

    o dofinansowanie projektu. 

 

  

 

 



SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ: 

 

7. Czy Projekt jest realizowany na terenie całego województwa śląskiego,  

a Projektodawca/Operator prowadzi sieć punktów dystrybucji wsparcia 

(np. oddziały biura projektu, filie, punkty), tj. co najmniej 1 punkt w 

każdym  z czterech subregionów województwa śląskiego? 

 

     Przy założeniu, iż zostanie wybrana maksymalna liczba operatorów tj. 4, 

uwzględniając brzmienie kryteriów (punkt dystrybucji na każdy subregion) - 

maksymalna liczba punktów dystrybucji wyniesie 16 



Szczegółowe wymogi dotyczące organizacji sieci  

punktów dystrybucji: 

 Zakres usług: 

1. przekazywane informacje dotyczą warunków, kryteriów oraz procedur   

    związanych  z udziałem w projekcie i możliwością skorzystania ze szkoleń; 

2. działalność Punktów jest bezpłatna, a usługi dostępne dla każdego  

    zainteresowanego; 

3. usługi świadczone są w sposób rzetelny, zgodnie z obowiązującymi przepisami  

    prawa oraz dbałością, aby przekazywane informacje były aktualne i  

    wyczerpujące. 

Organizacja pracy: 

Punkty powinny zapewniać obsługę klienta w czasie umożliwiającym dostęp 

wszystkim zainteresowanym, tj.: 

1. przez min. 3 dni - licząc okres od poniedziałku do piątku, czynne przez co 

najmniej 8 godzin; 

2. przez min. 2 dni - licząc okres od poniedziałku do piątku, czynne w godzinach 

popołudniowych (tj. przez co najmniej 8 godzin, gdzie zamknięcie Punktu nastąpi  

o godz. 18.00) lub w soboty (min. 2 soboty w miesiącu, czynne przez co najmniej 

8 godzin), 

3. Punkt obsługuje min. 2 pracowników. 

Powyższe warunki określone w pkt 1 i pkt 2 należy spełniać łącznie. 

 

  



Szczegółowe wymogi dotyczące organizacji sieci  

punktów dystrybucji: 

 Infrastruktura i wyposażenie: 

1. Punkty powinny posiadać wyposażenie gwarantujące sprawne wypełnianie 

przynależnych mu zadań oraz zapewniające klientom komfortowe warunki; 

2. wszystkie działania świadczone w ramach Punktów są realizowane  

w budynkach dostępnych architektonicznie dla osób z niepełnosprawnościami 

zgodnie z ustawą z dnia  7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r., 

poz. 290 z późn. zm.), w szczególności z art. 5 ust. 1 tej ustawy, który określa 

warunki projektowania i budowania oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., 

poz. 1422) oraz z zasadami wiedzy technicznej. 

 

Informacja: 

Punkty powinny być oznaczone zgodnie z Wytycznymi w zakresie informacji  

i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 oraz 

Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-

2020 w zakresie informacji i promocji, a także nawiązywać do charakteru 

świadczonych usług. 

  

 

 



SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  DOSTĘPU  WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ 

  
 

 
 

SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  DOSTĘPU   

WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ 

 

Dla Poddziałania 11.4.1- ZIT  

 

Ocena kryteriów formalnych ma postać „0-1” 



SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  DOSTĘPU  WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ 

  
 

 
 

1. Czy okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie 

projektu na etapie ubiegania się o dofinansowanie nie przekracza 36 

miesięcy ? 

 

2. Czy Projektodawca / Lider Partnerstwa posiada siedzibę na obszarze 

Województwa Śląskiego? 

 

Projektodawca / Lider partnerstwa jest zobowiązany do wpisania w treści 

wniosku o dofinansowanie adresu siedziby oraz dodatkowo wskazania 

dokumentu i części tego dokumentu potwierdzającego lokalizację siedziby, co 

zostanie zweryfikowane na podstawie wpisu do CEIDG albo KRS – na etapie 

oceny formalnej i przed podpisaniem umowy o dofinansowanie (nie dotyczy 

JST). W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, za 

siedzibę należy traktować główne miejsce prowadzenia tej działalności 

gospodarczej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

 



SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  DOSTĘPU  WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ 

  
 

 
 

3. Czy grupę docelową stanowią: 

Osoby w wieku 25 lat i więcej, pracujące, uczestniczące z własnej 

inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, 

czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających 

największe potrzeby w dostępie do edukacji i należą do jednej z 

poniższych grup: 

- osoby po 50 roku życia; 

- kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej 

 z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);  

- osoby o niskich kwalifikacjach; 

- osoby z niepełnosprawnościami; 

- osoby mieszkające na terenach wiejskich ? 

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

 

  



SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  DOSTĘPU  WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ 

  
 

 
 

4. Czy minimalna wartość projektu wynosi 100 000 PLN ? 

 

 

5. Czy co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających  się do grupy 

„osób w wieku 50 lat i więcej”  uzyska kwalifikacje lub nabędzie 

kompetencje po opuszczeniu programu. ? 

 

6. Czy co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających  się do grupy 

„osób o niskich kwalifikacjach”  uzyska kwalifikacje lub nabędzie  

kompetencje po opuszczeniu programu? 

 

Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

 

 

 

  



SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  DOSTĘPU  WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ 

  
 

 
 

7. Czy Projektodawca/ Operator w szczególności uwzględnił udział w 

projekcie: 

- osób po 50 roku życia,  

- osób o niskich kwalifikacjach ? 

Aby spełnić wskazany wymóg Wnioskodawca jest zobligowany ująć we 

wniosku o dofinansowanie projektu zapisy, iż w sytuacji zgłoszenia się do 

projektu osób powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami – zostaną 

względem tych osób zastosowane preferencyjne kryteria rekrutacji. 

Konieczne jest opisanie  we wniosku przywołanych kryteriów. 

 

Ponadto, Projektodawca/Operator jest zobowiązany do opisania we 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz do  podjęcia działań 

informacyjno-promocyjnych zmierzających do zapewnienia szerokiego 

udziału osób powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami w 

projekcie (jako działania stanowiące element zarządzania projektem, a nie 

jako odrębny typ wsparcia). 

 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  DOSTĘPU  WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ 

  
 

 
 

8. Czy Projektodawca/Operator zapewnił w ramach projektu dostęp 

każdemu uczestnikowi projektu do wszystkich form wsparcia w ramach 

typów operacji dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.1 ? 

 

9. Czy projekt  wynika z aktualnego i  pozytywnie  zaopiniowanego  przez 

IZ RPO programu  rewitalizacji ? 

Kryterium zostanie zweryfikowane na etapie  oceny wniosku o dofinansowanie 

na podstawie   deklaracji  wskazanej  w pkt.  B.10  Uzasadnienie spełnienia 

kryteriów dostępu, horyzontalnych i dodatkowych, że   właściwy PR  znajduje  

się w Wykazie  programów rewitalizacji województwa śląskiego prowadzonym 

przez IZ  RPO WSL, dostępnym pod adresem 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/rewitalizacja, co będzie równoznaczne ze 

spełnieniem  przez PR wymogów określonych w Wytycznych  w zakresie 

rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.  W odniesieniu do 

wynikania projektu z PR weryfikowany będzie opis wskazany  w części B.4 Czy 

projekt wynika z programu rewitalizacji? 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  DOSTĘPU  WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ 

  
 

 
 

10. Czy Projekt przewiduje wyłącznie: 

a) realizację szkoleń i kursów z zakresu nabywania, uzupełniania lub podwyższania 

umiejętności,  kompetencji lub kwalifikacji w zakresie TIK w obszarach umiejętności 

ICT i znajomości języków obcych, kończących się walidacją (programem formalnej 

oceny) i certyfikacją kwalifikacji oraz udokumentowaniem nabytych kompetencji:  

1) Czy w przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie języków obcych, 

kursy lub szkolenia zakończą  się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz będą 

dawać możliwość otrzymania certyfikatu zewnętrznego (nadania kwalifikacji) 

potwierdzającego zdobycie przez uczestników/uczestniczki projektu kwalifikacji 

językowych realizowanych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego ? 

2) Czy w  przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności 

dotyczących ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy lub szkolenia kończące się 

certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu 

określonych kwalifikacji lub uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie i 

poprawę kompetencji  cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku o 

dofinansowanie projektu etapami ? 

b)realizację programu walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza 

projektem w zakresie TIK i języków obcych? 

 

 

 



SZCZEGÓŁOWE  KRYTERIA  DOSTĘPU  WERYFIKOWANE NA 

ETAPIE OCENY FORMALNEJ 

  
 

 
 

11. Czy w przypadku realizacji w projekcie wsparcia w postaci szkoleń i kursów 

realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT w oparciu o formułę 

kształcenia na odległość w postaci tzw. szkoleń i kursów e-learningowych, wsparcie 

to będzie realizowane zgodnie z „Modelem systemu wdrażania i upowszechniania 

kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie” opisanym w 2014 roku w 

Poradniku „Jak wdrażać kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w 

formach pozaszkolnych” w ramach projektu realizowanego w ramach Poddziałania 

3.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Krajowy Ośrodek 

Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej ? 

 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

 

 

  



OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA 

WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ 

 

Na etapie oceny merytorycznej oceniane są: 

 

1. ogólne kryteria merytoryczne,  

2. ogólne kryteria zgodności ze strategią ZIT (oceniane przez IP 

ZIT RPO WSL), 

3. ogólne kryteria horyzontalne, 

4. szczegółowe kryteria dodatkowe- dostępu , 

(szczegółowe dla Poddziałań ZIT oceniane przez IP ZIT RPO WSL).  

 

 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE  

 

 

OGÓLNE   KRYTERIA   MERYTORYCZNE- 

 

 

Ocena ogólnych kryteriów merytorycznych   

ma postać „0-1” 

  
 

 

 



 

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE-  

(których ocena ma postać „0-1”) 

 
 

1. Czy zapisy wniosku są zgodne z Regulaminem konkursu/naboru?  

Oceniane będzie czy projektodawca zastosował się do zaleceń IZ/IP 

sformułowanych w regulaminie konkursu/naboru w szczególności w zakresie 

możliwych do objęcia wsparciem grup docelowych, czy dopuszczonych do 

realizacji form wsparcia. 

 

2. Czy projekt wpisuje się we właściwe działanie /poddziałanie/ typ projektu 

RPO WSL2014-2020 zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych 

i Regulaminem konkursu? 

Projekt wpisuje się we właściwe działanie/poddziałanie/ typ projektu, zgodnie  

ze Szczegółowym opisem osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020 oraz 

regulaminem konkursu. 

 

 Kryterium będzie weryfikowane na podstawie spójności wskazanego typu operacji 

z opisem zadań, a także zgodność projektu z celami szczegółowymi RPO WSL oraz 

z diagnozą zawartą w programie bądź w regulaminie konkursu. 

 



 

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE-  

(których ocena ma postać „0-1”) 

 
3. Czy partnerstwo zostało zawarte zgodnie z przepisami art. 33 ustawy  

    z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie    

    polityki spójności finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020? 

  
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy oraz 

punktu A.3.3. wniosku o dofinansowanie- Uzasadnienie i sposób wyboru partnera 

oraz jego rola w projekcie. 

 

4. Czy projekt jest skierowany do grupy docelowej z terenu województwa   

    śląskiego?  
W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt jest skierowany do grup docelowych 

 z obszaru woj. śląskiego (w przypadku osób fizycznych pracują, uczą lub zamieszkują 

one na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów KC, a w przypadku 

innych podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze woj. śląskiego). 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie punktu B.11.1. wniosku  

o dofinansowanie- Osoby i/lub podmioty/instytucje, które zostaną objęte 

wsparciem. 

  

 



 

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE-  

(których ocena ma postać „0-1”) 

 

5. Czy biuro projektu jest zlokalizowane na terenie woj. Śląskiego ?  

 W ramach kryterium oceniane będzie czy projektodawca w okresie realizacji projektu 

prowadzi biuro projektu (lub posiada siedzibę, filię, delegaturę, oddział czy inną prawnie 

dozwoloną formę organizacyjną działalności podmiotu) na terenie województwa śląskiego, 

w miejscu umożliwiającym równy dostęp potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu. 

  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu B.12.3 wniosku  

o dofinansowanie- Biuro projektu oraz zaplecze techniczne i potencjał kadrowy 

projektodawcy. 

  

6. Czy projekt realizuje wskaźniki określone w regulaminie konkursu/ 

naboru jako obowiązkowe dla danego typu projektu?  
W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt realizuje wskaźniki określone  

w regulaminie konkursu/naboru jako obowiązkowe dla danego typu projektu. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie części E. Mierzalne wskaźniki 

projektu. 

 

 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE-  

(których ocena ma postać „0-1”) 

 

7. Czy wydatki w projekcie są kwalifikowalne?  

Weryfikowane będzie, czy wszystkie wydatki wskazane w budżecie projektu spełniają 

warunki określone w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego 

oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

W ramach kryterium weryfikowane jest: 

a) czy we wniosku zidentyfikowano wydatki w całości lub w części niekwalifikowalne, 

b) czy we wniosku zidentyfikowano inne błędy w konstrukcji budżetu. 

 

Kryterium może zostać uznane za spełnione warunkowo w przypadku,  

gdy min. 75% kosztów bezpośrednich zostało uznane za kwalifikowalne  

(a więc wartość zmniejszeń w budżecie wynikających z uchybień wskazanych  

w lit. a nie przekracza 25% kosztów bezpośrednich),  

w przeciwnym razie kryterium zostaje uznane za niespełnione.  

 

 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu C.2. wniosku  

o dofinansowanie- ZAKRES FINANSOWY 

 

 

 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE-  

(których ocena ma postać „0-1”) 

 

8. Czy wskaźniki zostały prawidłowo przyporządkowane do kwot ryczałtowych? 

Kryterium dotyczy wniosków rozliczanych za pomocą kwot ryczałtowych. 

 

W ramach kryterium weryfikowane będzie, czy do każdej kwoty ryczałtowej 

przyporządkowano minimum jeden wskaźnik oraz czy wszystkie wskaźniki wskazane 

w części E wniosku o dofinansowanie zostały przyporządkowane w sposób adekwatny do 

poszczególnych kwot ryczałtowych  

 

 

 



 

 

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

  

 

  

  
 

 

 

OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

 

Ocena merytoryczna wniosku na podstawie ogólnych kryteriów 

merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie 

 z kartą oceny merytorycznej.  

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 50 punktów. 

Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza 

uzyskanie 30 punktów, oraz jednocześnie uzyskanie minimalnej liczby 

punktów za kryteria, dla których określono minimum punktowe. 

 
 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

1.Czy cel projektu jest adekwatny do diagnozowanych problemów? 
(skala punktowa 0-3 punktów.  Minimum punktowe wynosi 1 pkt.) 

Weryfikowane będzie: 

a) Czy prawidłowo sformułowano cel projektu? 

b) Czy cel jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów? 

 Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu B.9. wniosku  

o dofin.- Cel główny  projektu w odniesieniu do pozostałych zapisów wniosku.  

 

2. Czy wskaźniki zostały założone na odpowiednim poziomie, a ich sposób 

monitorowania został odpowiednio opisany?  
(skala punktowa 0-10 punktów. Minimum punktowe wynosi 6pkt.) 

Weryfikowane będzie: 

a) Czy wartości docelowe wskaźników produktu są adekwatne do zaplanowanych działań   

    i  wydatków w projekcie? 

b) Czy wartości wskaźników rezultatu są adekwatne do zaplanowanych działań  

     i wydatków w projekcie? 

c) Czy w sposób poprawny i zgodny z definicją wskaźników opisano sposób pomiaru 

    i  monitorowania wskaźników? 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie części E wniosku o dofin.-  

Mierzalne wskaźniki projektu w odniesieniu do pozostałych zapisów wniosku. 
 

 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

3. Czy w sposób prawidłowy opisano grupę docelową? 

 (skala punktowa 0-5 punktów.  Minimum punktowe wynosi 3 pkt.) 

a) Czy scharakteryzowano grupę docelową i w sposób poprawny opisano  

jej sytuację problemową? 

Zaleca się oby opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem opierał  

się o dane dotyczące danego obszaru wsparcia oraz dodatkowo o własne informacje, 

przeprowadzone badania analizy. Zaleca się wskazanie metodologii przeprowadzenia 

danej formy badania wraz ze wskazaniem uzyskanych wyników. 

 Wybór grupy docelowej nie może być zdeterminowany planowanymi do realizacji 

instrumentami, lecz wynikać z diagnozy problemu dla określonego terytorium. 

Charakterystyka grupy docelowej nie może sprowadzać się jedynie do wskazania kategorii 

osób zaproponowanych w Regulaminie Konkursu. Grupa docelowa nie jest jednorodna, 

dlatego powinna być rozpatrywana  w różnych podkategoriach:  wiek, płeć, poziom 

wykształcenia, miejsce zamieszkania, status na rynku pracy, sytuacja rodzinna 

 i materialna. 

 

b) Czy rekrutacja uczestników do projektu została zaplanowana w sposób 

adekwatny do grupy docelowej? 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu B.11. wniosku  o dofin.- 

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu. 

 

 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

 

UWAGA! 

 

Zaleca się oby opis sytuacji problemowej grup docelowych objętych wsparciem 

opierał się o dane dotyczące danego obszaru wsparcia oraz dodatkowo o własne 

informacje, przeprowadzone badania analizy. Zaleca się wskazanie metodologii 

przeprowadzenia danej formy badania: 

-liczby respondentów; 

-czasu przeprowadzenia; 

-zasięgu badania; 

wraz ze wskazaniem uzyskanych wyników. 

 

Wybór grupy docelowej nie może być zdeterminowany planowanymi do realizacji 

instrumentami, lecz wynikać z diagnozy problemu dla określonego terytorium. 

 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

4. Czy zadania w projekcie zaplanowano i opisano w sposób poprawny?  

     (skala punktowa 0-8 punktów. Minimum punktowe wynosi 5 pkt.) 

 

 

Weryfikowane będzie: 

a) Czy zadania logicznie korespondują z określoną sytuacją problemową oraz  

 wpływają na osiągnięcie wskaźników i założonych celów? Czy zakres zadań/działań 

realizowanych przez partnera/ów uzasadnia ich udział w projekcie (w przypadku 

projektów partnerskich)? 

 

b)  Czy opisano zakres merytoryczny zadań uwzględniający: rodzaj i charakter wsparcia, 

liczbę osób jakie otrzymają wsparcie oraz wskazano, jakie rodzaje dostaw i usług będą 

zlecane innym podmiotom przy zastosowaniu klauzul społecznych? 

 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

cd. 4. Czy zadania w projekcie zaplanowano i opisano w sposób   

       poprawny?  

 
c) Czy określone terminy rozpoczęcia i zakończenia zadań gwarantują efektywną 

realizację projektu oraz czy wskazano podmiot realizujący działania w ramach zadania,  

w tym zaangażowaną kadrę?  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu C.1 wniosku o dofin. - 

ZADANIA W PROJEKCIE (ZAKRES RZECZOWY) w odniesieniu do pozostałych 

zapisów wniosku. 

 
Uwaga! 

Opis planowanych zadań powinien być możliwie szczegółowy z uwzględnieniem terminów 

i osób odpowiedzialnych za ich realizację! W przypadku organizacji szkoleń wskazane jest 

podanie najważniejszych informacji – o ile są one znane wnioskodawcy na etapie 

opracowywania wniosku o dofinansowanie - dotyczących sposobu ich organizacji. 

Wnioskodawca powinien zadbać o szczegółowy opis zadań zgodny z chronologią 

występowania zaplanowanych działań.  

 

Instytucje szkoleniowe realizujące dany typ wsparcia powinny 

 posiadać wpis do RIS - wymóg obligatoryjny. 

 

 

 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

5. Czy projektodawca posiada doświadczenie i potencjał pozwalające na efektywną  

     realizację projektu ?  

     (skala punktowa 0-14  pkt. Minimum punktowe wynosi 8 pkt.) 

 

Weryfikowane będzie: 

a) Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie w obszarze merytorycznym,  

w którym udzielane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu? 

b) Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie na rzecz grupy docelowej,  

do której kierowane będzie wsparcie przewidziane w ramach projektu? 

c) Czy projektodawca/partner posiada doświadczenie w zakresie podejmowanych 

inicjatyw na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie realizacja projektu? 

d) Czy projektodawca/partner posiada odpowiedni potencjał kadrowy/merytoryczny? 

e) Czy projektodawca/partner posiada odpowiedni potencjał techniczny? 

f) Czy opisany sposób zarządzania projektem gwarantuje jego prawidłową realizację?  

g) Czy uwzględniono udział partner/ów w zarządzaniu projektem (dotyczy projektów 

partnerskich)? 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu B.12. wniosku  

o dofinansowanie- Zdolność do efektywnej realizacji projektu oraz punktu A.3.4. 

Potencjał i doświadczenie partnera. 

 

 

 



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

Uwaga! 

Przy opisie doświadczenia kadry zaangażowanej w realizację projektu 

wnioskodawca nie może posługiwać się ogólnymi stwierdzeniami.  

 

O ile to możliwe należy podać syntetyczną informację o doświadczeniu 

zawodowym istotnym z punktu widzenia projektu, z uwzględnieniem 

planowanych na danym stanowisku zadań, uprawnień i odpowiedzialności. 

Należy wskazać najważniejsze kwalifikacje wymagane na danym  

stanowisku pracy. 

 

W sytuacji, gdy jest to możliwe należy wskazać konkretne osoby  

(z imienia i nazwiska), które będą odpowiedzialne za zarządzanie projektem. 

 

 W tym zakresie należy wskazać tylko posiadany potencjał kadrowy, a więc  

w szczególności osoby na stałe współpracujące i planowane do oddelegowania 

do projektu, a nie te które wnioskodawca dopiero chciałby zaangażować. 

 

 

 

  



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

6. Czy budżetu projektu został sporządzony w sposób prawidłowy i zgodny  

    z zasadami kwalifikowalności wydatków ?  

   (skala punktowa 0-10 punktów. Minimum punktowe wynosi 7 pkt.) 

 

Weryfikowane będzie: 

a) Czy wydatki w projekcie są kwalifikowalne? Projekt otrzymuje 10 punktów,  

    w przypadku gdy kryterium zostało uznane za spełnione, oraz projekt   otrzymuje 

    0 punktów, w przypadku, gdy kryterium zostało uznane za  niespełnione, 

 

b) Czy wydatki w projekcie są kwalifikowalne? W przypadku, gdy kryterium  

    zostało uznane za spełnione warunkowo projekt otrzymuje od 7 do 9  punktów,  

    w zależności od rangi uchybień zidentyfikowanych w budżecie,  

 

c) Oceniane jest, jaki procent wydatków został uznany za niekwalifikowalny  

    oraz jaka jest istota błędów popełnionych w konstrukcji budżetu przez Wnioskodawcę. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie punktu C.2. wniosku  

o dofinansowanie- ZAKRES FINANSOWY 

 

 

 

  



OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

 

Minima punktowe dla kryteriów: 

 

1. Czy projekt jest adekwatny do zdiagnozowanych problemów – minimum 

punktowe  wynosi 1 punkt, 

2. Czy wskaźniki zostały założone na odpowiednim poziomie a ich sposób 

monitorowania został odpowiednio opisany– minimum punktowe 

wynosi 6 punktów, 

3. Czy w sposób prawidłowy opisano grupę docelową – minimum 

punktowe wynosi 3 punkty, 

4. Czy zadania w projekcie zaplanowano i opisano w sposób poprawny– 

minimum punktowe  wynosi 5 punkty, 

5. Czy projektodawca posiada doświadczenie i potencjał pozwalające na 

efektywną realizację projektu –minimum punktowe wynosi 8 punktów, 

6. Czy budżet projektu został sporządzony w sposób prawidłowy i zgodny 

z zasadami kwalifikowalności wydatków– minimum punktowe  wynosi  

7 punktów. 

 

 

 

  



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – 

OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE 

 
 

 

OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE 

 

Ocena ogólnych kryteriów horyzontalnych  

ma postać „0-1”. 

 
Spełnienie ogólnych kryteriów horyzontalnych jest obligatoryjne  

dla wszystkich projektów. 

 

 

W przypadku, jeśli projekt nie spełni któregokolwiek z ogólnych 

kryteriów horyzontalnych,  

otrzymuje on ostatecznie „0” punktów. 
 

 
 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW – 

OGÓLNE KRYTERIA HORYZONTALNE 

 
 

1. Zgodność z prawodawstwem unijnym oraz właściwymi zasadami unijnymi w tym: 

a. zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum, 

b. zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

      z  niepełnosprawnościami, 

c. zasadą zrównoważonego rozwoju, 

d. zasadą partnerstwa. 

Weryfikowana będzie zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn na podstawie 

standardu minimum oraz zgodność z pozostałymi zasadami horyzontalnymi. W ramach 

kryterium wnioskodawca powinien spełnić standard minimum oraz wykazać pozytywny  

lub neutralny wpływ projektu na pozostałe zasady horyzontalne UE, m.in.: 

- zasadę równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób  

  z niepełnosprawnościami; 

- zasadę zrównoważonego rozwoju; 

-zasadę partnerstwa. 

 

2. Zgodność projektu z prawodawstwem krajowym - w zakresie odnoszącym się  

do sposobu realizacji i zakresu projektu - weryfikowane będzie czy we wniosku nie ma 

zapisów, z których wynika niezgodność z obowiązującym prawem np. kodeksem pracy, 

ustawą prawo zamówień publicznych; 

 
 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

KRYTERIA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT–  

KRYTERIA DOSTĘPU 

 
 

 

KRYTERIA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT–  

KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Ocena ma postać „0-1”. 

 
Spełnienie   kryteriów zgodności ze strategią ZIT – 

 jest obligatoryjne dla wszystkich projektów składanych  

w ramach Poddziałania 11.4.1 

 

W przypadku, jeśli projekt nie spełni któregokolwiek 

 z kryteriów dot. zgodności ze Strategią ZIT,  

otrzymuje on ostatecznie „0” punktów. 

 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

KRYTERIA ZGODNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT–  

KRYTERIA DOSTĘPU 

 
 

 KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

1. Lokalizacja projektu na obszarze funkcjonalnym danego ZIT/RIT - 

Projekt jest zlokalizowany na obszarze funkcjonalnym danego ZIT/RIT 

wskazanym w Strategii ZIT/RIT. 

 

2. Zgodność uzasadnienia i celu projektu z diagnozą 

i Priorytetami/Celami /Działaniami Strategii ZIT/RIT -Potrzeba realizacji 

projektu wynika ze zdiagnozowanych problemów/potrzeb/wyzwań oraz projekt 

jest zgodny  z Priorytetami/Celami/Działaniami wskazanymi w Strategii ZIT/RIT 

adekwatnymi do przedmiotu projektu. 
 

3. Zgodność przedmiotu projektu z zakresem wsparcia wskazanym 

w Strategii ZIT/RIT -Przedmiot projektu jest zgodny z planowanym zakresem 

wsparcia wskazanym w Strategii ZIT/RIT 

  

DNOŚCI ZE STRATEGIĄ ZIT–  



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU- DLA  11.4.3 

 
 

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

 

Ocena ogólnych kryteriów horyzontalnych  

ma postać „0-1”. 

 
Spełnienie szczegółowych  kryteriów dostępu jest obligatoryjne  

dla wszystkich projektów. 

 

 

W przypadku, jeśli projekt nie spełni któregokolwiek ze 

szczegółowych kryteriów dostępu,  

otrzymuje on ostatecznie „0” punktów. 

 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

 1. Czy Projektodawca/Operator w szczególności uwzględnił udział w 

projekcie: 

osób po 50 roku życia,  

osób o niskich kwalifikacjach ? 

 

Aby spełnić wskazany wymóg Wnioskodawca jest zobligowany ująć we 

wniosku o dofinansowanie projektu zapisy, iż w sytuacji zgłoszenia się do 

projektu osób powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami – zostaną 

względem tych osób zastosowane preferencyjne kryteria rekrutacji. 

Konieczne jest opisanie we wniosku przywołanych kryteriów. 

 

Ponadto, Projektodawca/Operator jest zobowiązany do opisania we 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz podjęcia działań informacyjno-

promocyjnych zmierzających do zapewnienia szerokiego udziału osób 

powyżej 50 roku życia lub z niskimi kwalifikacjami w projekcie (jako 

działania stanowiące element zarządzania projektem, a nie jako odrębny 

typ wsparcia). 
 

 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

 2. Czy co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających  się do grupy 

 „osób o niskich kwalifikacjach”  uzyska kwalifikacje lub nabędzie  

kompetencje po opuszczeniu programu? 

 

 

3. Czy co najmniej 60% uczestników projektu zaliczających  się do grupy  

„osób w wieku 50 lat i więcej”  uzyska kwalifikacje lub nabędzie 

kompetencje po opuszczeniu programu. ? 

 

 

4. Czy Projektodawca/Operator zapewnił w ramach projektu dostęp 

każdemu uczestnikowi projektu do wszystkich form wsparcia w ramach 

typów operacji dopuszczalnych zapisami Szczegółowego Opisu Osi 

Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 dla Poddziałania 11.4.3 ? 

 

WW. kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 
 

 

 

 

 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

 
Każdy uczestnik projektu musi mieć możliwość wyboru wszystkich dostępnych  

w konkursie form wsparcia więc i z obszaru ICT i w zakresie umiejętności 

językowych.  To on wybiera czy potrzebuje tylko jednego rodzaju szkoleń czy też 

chce skorzystać  z obu możliwości.  

Stosowny fragment w regulaminie konkursu brzmi „Dystrybucja środków oparta będzie na 

podejściu popytowym które powoduje, że centralnym podmiotem działań edukacyjnych 

będzie osoba dorosła i jej potrzeby. Każdy uczestnik projektu powinien mieć zapewnioną 

możliwość dokonania samodzielnego wyboru formy wsparcia spośród wszystkich form 

wsparcia dopuszczalnych zapisami SZOOP  dla Poddziałania 11.4.3 i powinna ona 

odpowiadać na jego indywidualne potrzeby”. Podejście popytowe   nie wiąże się z 

realizacją projektu w oparciu o Bazę Usług Rozwojowych. 

W związku z powyższym, każdy uczestnik będzie mógł samodzielnie wybrać 

szkolenie/kurs, który odpowiada jego potrzebom, spośród oferty Operatora/Beneficjenta 

składającej się z kursów/szkoleń komputerowych i językowych 

 

 

 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

 5. Czy Projekt przewiduje wyłącznie:  

a) realizację szkoleń i kursów z zakresu nabywania, uzupełniania lub podwyższania 

umiejętności,  kompetencji lub kwalifikacji w zakresie TIK w obszarach umiejętności ICT i 

znajomości języków obcych, kończących się walidacją (programem formalnej oceny) i 

certyfikacją kwalifikacji oraz udokumentowaniem nabytych kompetencji:  

 

1) Czy w przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie języków obcych, kursy 

lub szkolenia zakończą się formalnym wynikiem oceny i walidacji oraz o będą dawać 

możliwość otrzymania certyfikatu zewnętrznego (nadania kwalifikacji) 

potwierdzającego zdobycie przez uczestników/uczestniczki projektu kwalifikacji 

językowych realizowanych zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia 

Językowego ? 

2) Czy w  przypadku szkoleń i kursów realizowanych w zakresie umiejętności 

dotyczących ICT, zakres wsparcia obejmuje kursy lub szkolenia kończące się 

certyfikatem zewnętrznym potwierdzającym zdobycie przez uczestników projektu 

określonych kwalifikacji lub uzyskaniem dokumentu potwierdzającego zdobycie 

 i poprawę kompetencji  cyfrowych zgodnie z zaplanowanymi we wniosku  

o dofinansowanie projektu etapami ? 

 

b) realizację programu walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem  

w zakresie TIK i języków obcych 

 

 

 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DOSTĘPU 

 
6. Czy w przypadku realizacji w projekcie wsparcia w postaci szkoleń i 

kursów realizowanych w zakresie umiejętności dotyczących ICT w oparciu 

o formułę kształcenia na odległość w postaci tzw. szkoleń i kursów e-

learningowych, wsparcie to będzie realizowane zgodnie z „Modelem 

systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu 

się przez całe życie” opisanym w 2014 roku w Poradniku „Jak wdrażać 

kształcenie na odległość w kształceniu ustawicznym w formach 

pozaszkolnych” w ramach projektu realizowanego w ramach Poddziałania 

3.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez Krajowy 

Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej? 

 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 
 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE- DLA 11.4.3 

 
 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

 

 

Ocena merytoryczna wniosku na podstawie dodatkowych kryteriów 

merytorycznych będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie  

z kartą oceny merytorycznej.  

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 50 punktów.  

Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza 

uzyskanie 20 punktów, tj. 40% maksymalnej, możliwej do uzyskania 

punktacji w ramach kryteriów zgodności ze Strategią Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Subregionu Centralnego  Województwa 

Śląskiego. 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE 

 
1.  Czy Projektodawca lub partner/partnerzy lub realizator projektu posiada/ją co 

najmniej: 

-  2-letnie doświadczenie w  realizacji przedsięwzięć na terenie województwa śląskiego w 

obszarze interwencji tj. doświadczenie w realizacji poszczególnych typów operacji dla 

wskazanych grup docelowych oraz 

 - doświadczenie w realizacji minimum 3 projektów współfinansowanych z EFS 

 

 

 Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. Waga punktowa: 5 pkt. 

 

W zakresie spełnienia wymogu dotyczącego doświadczenia w realizacji minimum  

3 projektów współfinansowanych z EFS, kryterium zostanie spełnione w przypadku 

wskazania:  

-typów wsparcia, wartości projektu,  

-liczby osób objętych wsparciem oraz poziomu osiągniętych wskaźników w realizowanych 

projektach.  

 

Powyższe doświadczenie nie musi dotyczyć województwa śląskiego 

 

 

  
 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE 

 
2. Czy Projekt uwzględnia na każdym etapie jego realizacji zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn ? 

  

Punkty za spełnienie tego kryterium otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy we wniosku 

o dofinansowanie projektu opiszą w jaki sposób, na każdym etapie realizacji projektu, 

zastosowane zostaną działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery równościowe w 

obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

  

W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych punkty za spełnienie tego 

kryterium otrzymają jedynie ci wnioskodawcy, którzy we wniosku o dofinansowanie projektu 

opiszą działania zapewniające przestrzeganie zasady równości szans i niedyskryminacji, 

tak aby na żadnym etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły. 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. Waga punktowa: 1 pkt. 

 
 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE 

 
3. Czy co najmniej 90% uczestników projektu stanowią osoby o niskich 

kwalifikacjach ? 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. Waga punktowa: 9 pkt. 

  

4. Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i 

więcej? 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku o dofinansowanie 

projektu. Waga punktowa: 5 pkt. 

 

  
 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE- 11.4.1 - ZIT 

 
 

 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE 

 

 (mierzone za pomocą przyznanej liczby punktów) 

 

Ocena merytoryczna wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów 

dodatkowych  będzie dokonywana w skali punktowej zgodnie 

 z kartą oceny merytorycznej.  

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 50 punktów. 

Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym zakresie oznacza 

uzyskanie 20 punktów.  
 

  
 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE- 11.4.1 - ZIT 

 
1. Czy projekt jest komplementarny z innymi zrealizowanymi lub trwającymi 

projektami? ( waga punktowa- 13) 

 

 W ramach kryterium oceniane będzie czy projekt jest kontynuacją lub uzupełnieniem 

zrealizowanych bądź trwających projektów w ramach programów operacyjnych 

współfinansowanych ze środków UE na terenie subregionu.  

Na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie weryfikowane będzie czy:  

- Brak komplementarności - 0 pkt 

- Projekt jest komplementarny z trwającym lub zakończonym projektem realizowanym w 

ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE – 7 pkt   

- Projekt jest zintegrowany/ komplementarny z innymi projektami zrealizowanymi lub 

trwającymi w ramach Zintegrowanych/Regionalnych Inwestycji Terytorialnych -  13 pkt 

  

Komplementarność to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się 

wzajemnie działań/projektów, które są skierowane na osiągniecie wspólnego lub takiego 

samego celu.  Projekt może wykazywać komplementarność problemową, geograficzną, 

sektorową, funkcjonalną np. jest końcowym, lub jednym z końcowych elementów 

większego projektu, jest etapem szerszej strategii realizowanej przez kilka projektów 

komplementarnych, jest uzupełnieniem projektów zrealizowanych ze środków 

pomocowych.  

 

  
 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE- 11.4.1 - ZIT 

 
2. Czy projekt zakłada formalne partnerstwo? ( waga punktowa- 8) 

  

Weryfikowane będzie czy projekt zakłada formalne partnerstwo pomiędzy:  

1. jednostkami tego samego sektora;  

2. jednostkami dwóch sektorów;  

3. jednostkami trzech sektorów.  

  

Brak formalnego partnerstwa - 0 pkt.  

Partnerstwo pomiędzy jednostkami z tego samego sektora - 3 pkt.  

Partnerstwo pomiędzy jednostkami z dwóch sektorów - 5 pkt.  

Partnerstwo pomiędzy jednostkami z trzech sektorów - 8 pkt.  

  

Definicja sektorów w rozumieniu ogólnie pojmowanej działalności społeczno-gospodarczej 

dzieli się na:  

Sektor I (publiczny): instytucje państwa np. administracja, w tym samorządowa;  

Sektor II (prywatny): organizacje gospodarcze działające dla zysku, w tym 

przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą;  

Sektor III (społeczny): pozostałe podmioty nie ujęte w I i II sektorze, w tym organizacje 

pozarządowe (NGO), społeczne/obywatelskie, itp. np. fundacje, stowarzyszenia, 

organizacje pracodawców/samorządów.  

 

 

  
 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE- 11.4.1 - ZIT 

 
3. Czy  projektodawca lub partner ma doświadczenie w realizacji projektów  

w obszarze interwencji na terenie danego ZIT/RIT lub na terenie województwa 

śląskiego (minimum 1 projekt na terenie danego subregionu lub 3 projekty na 

terenie województwa śląskiego) ? ( waga punktowa- 5) 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie treści wniosku  

o dofinansowanie projektu. 

 

4. Czy projekt będzie wykorzystywał konkretne, pozytywnie zweryfikowane produkty 

w ramach projektów innowacyjnych i ponadnarodowych Programu Inicjatywy 

Wspólnotowej EQUAL 2004-2006 lub Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-

2013 oraz projektów systemowych w ramach komponentu centralnego PO KL, 

których opisy są dostępne m.in. na stronach: http://www.equal.org.pl oraz 

http://kiw-pokl.org.pl ? ( waga punktowa- 5) 

 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie pkt 1 część C wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

 

 

 

  
 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE- 11.4.1 - ZIT 

 
5. Czy zapewniono spójność projektu z przedsięwzięciami realizowanymi  

na obszarze objętym Strategią ZIT/RIT? ( waga punktowa- 8) 

  

Uzasadnienie: 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać zapewnienie spójności interwencji oraz 

wpływu miast i gmin z obszarów funkcjonalnych Subregionów na kształt i sposób realizacji 

działań na ich obszarze. Kryterium weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku o 

dofinansowanie, zgodnie z poniżej wskazanymi kategoriami punktowymi:  

0 pkt. - brak rekomendacji; 

1 pkt. – projekt zarekomendowany przez gminę będącą członkiem Związku ZIT/RIT lub 

sygnatariuszem Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT w Subregionie; 

4 pkt. – projekt zarekomendowany przez  Związek ZIT/RIT lub właściwy organ/y 

Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT w Subregionie (w formie uchwały Zarządu 

Związku ZIT/RIT (Subregion Centralny i Zachodni) lub decyzji Lidera ZIT/RIT po uzyskaniu 

opinii Rady RIT (Subregion Południowy)/Komitetu Sterującego RIT (Subregion Północny); 

8 pkt. – projekt realizowany przez członków Związku ZIT/RIT lub sygnatariuszy 

Porozumień w sprawie realizacji ZIT/RIT w Subregionie 

 

 

 

  
 



 

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW –  

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA DODATKOWE- 11.4.1 - ZIT 

 
6. Czy osoby o niskich kwalifikacjach stanowią co najmniej 90% uczestników 

projektu ? ( waga punktowa- 5) 

 

7. Czy co najmniej 24% uczestników projektu stanowią osoby w wieku 50 lat i więcej 

? ( waga punktowa- 4) 

 

 

8. Czy Projekt uwzględnia na każdym etapie jego realizacji zasadę równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadę 

równości szans kobiet i mężczyzn ? ( waga punktowa- 2) 

 

 

 

 

  
 



 

• „Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020” 

 

• „Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020” (WLWK), 

stanowiąca załącznik nr 2 do Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego...  

 

• Regulamin konkursu 
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SPOSÓB POMIARU WSKAŹNIKÓW 



Rodzaje wskaźników EFS 

 

• wskaźniki produktu – dotyczą realizowanych działań; produktem  

są dobra i usługi, które powstały w związku z realizowanym 

projektem 

 

• wskaźniki rezultatu – dotyczą oczekiwanych efektów wsparcia 

udzielonego ze środków EFS: 

• wskaźniki rezultatu bezpośredniego – odnoszą się do sytuacji 

bezpośrednio po zakończeniu wsparcia, tj. zakończeniu 

udziału osób / podmiotów w projekcie 

• wskaźniki rezultatu długoterminowego – dotyczą efektów 

wsparcia osiągniętych w dłuższym okresie od zakończenia 

wsparcia 
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Moment pomiaru wskaźników 

• wskaźniki produktu – dane zbierane są w momencie 

rozpoczęcia udziału uczestnika w projekcie 

 

• wskaźniki rezultatu bezpośredniego – mierzone są do czterech 

tygodni od zakończenia udziału w projekcie  

 

Dane dotyczące sytuacji uczestnika po upływie 4 tygodni od 

zakończenia udziału w projekcie nie mogą być uwzględnione we 

wskaźnikach rezultatu bezpośredniego.  

W przypadku powrotu uczestnika do projektu po uprzednio 

zakończonym udziale, informacje odnoszące się do wskaźników 

rezultatu bezpośredniego dla tego uczestnika powinny zostać 

usunięte, co powoduje konieczność zaktualizowania wartości 

wskaźników rezultatu 
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• wskaźniki rezultatu długoterminowego odnoszą się do sytuacji 

uczestnika po upływie co najmniej 4 tygodni, przy czym WLWK 

zakłada okres sześciu miesięcy lub dłuższy, w zależności od 

specyfiki wsparcia i oczekiwanej zmiany 

 

Dane do wskaźników długoterminowych nie są uzyskiwane  

w ramach monitorowania realizacji projektu, ale wyliczane są przy 

pomocy ewaluacji / analiz realizowanych na reprezentatywnej próbie 

uczestników projektów lub na podstawie danych administracyjnych 

 

Za pomiar tych wskaźników odpowiada Instytucja Zarządzająca 
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„Beneficjent jest zobowiązany do wyboru we wniosku  

o dofinansowanie wszystkich wskaźników, które zostały 

wskazane jako obowiązkowe w p. 3.3 Regulaminu. Powyższa 

kwestia podlega ocenie merytorycznej (…), projekty niespełniające 

kryterium zostaną odrzucone na etapie oceny merytorycznej. 

 

Dodatkowo (…) Wnioskodawcy są zobligowani do wybrania (…) 

wszystkich horyzontalnych wskaźników produktu” 

 

 

źródło: punkt 3.3 Regulaminu konkursu 
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Ogólne zasady wyboru i opisu wskaźników 



 

 

„Wszystkim wskaźnikom (...) należy określić jednostkę pomiaru,  

a następnie (...) należy przypisać wartości bazowe (nie dotyczy 

wskaźników produktu), czyli stan wyjściowy przed realizacją projektu 

oraz wartości docelowe, których osiągnięcie będzie uznane  

za zrealizowanie wskazanego celu. Obowiązek ten nie dotyczy 

wskaźników horyzontalnych” 

 

Wartość bazowa nie jest wliczana do wartości docelowej 

 

 

źródło: punkt 3.10 Regulaminu konkursu 
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• W ramach wybranych wskaźników należy wskazać ich wartość (...) – 

jeżeli dane, którymi dysponuje wnioskodawca na to pozwalają –  

w podziale na kobiety i mężczyzn 

 

• W polu „Opis sposobu pomiaru i monitorowania wskaźnika” należy 

opisać w jaki sposób będzie dokonywany pomiar wskaźnika (źródła 

weryfikacji, częstotliwość) oraz w jaki sposób  prowadzony będzie 

bieżący monitoring realizacji wskaźnika  

 

 

źródło: punkt E.2 Instrukcji wypełniania wniosku 
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• Projektodawca zobligowany jest do określenia poziomu osiągnięcia 

wszystkich adekwatnych do wybranego typu projektu oraz grupy 

docelowej wskaźników 

 

źródło: punkt E.2 Instrukcji wypełniania wniosku 

 

 

• Wnioskodawca powinien opisać rolę partnera w projekcie, tj. za jakie 

zadania i wskaźniki odpowiada w projekcie 

 

źródło: punkt A.3.3 Instrukcji wypełniania wniosku 
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- wskaźniki rezultatu bezpośredniego: 

 

• Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu  

 

• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

 

• Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 
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Wskaźniki dla Działania 11.4 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

- wskaźniki produktu: 

 

• Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem  

w programie 

 

• Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem  

w programie 

 

• Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem  

w programie 
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Wskaźniki dla Działania 11.4 



 
 

 

 

„Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje 

lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu” 

 

 Kwalifikacje to formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się  

w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła 

efekty uczenia się spełniające określone standardy 

 

 Kompetencja to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się lub 

kształcenia  

 

Opis kompetencji zawiera wyczerpującą informację o efektach 

uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich 

weryfikacji 

 

źródło: WLWK, s. 27 
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Nabycie kompetencji jest weryfikowane w ramach następujących 

etapów: 

 

ETAP I – Zakres – zdefiniowanie (…) grupy docelowej do objęcia wsparciem 

oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 

 

ETAP II – Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia 

się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 

projektowych, 

 

ETAP III – Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych 

kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie, 

 

ETAP IV – Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III  

z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II) po zakończeniu 

wsparcia udzielanego danej osobie. 

 

źródło: WLWK, s. 27 
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- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami 

  

- Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych   

 

-  Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami   
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Wskaźniki horyzontalne 



 
 

 

 

„Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób  

z niepełnosprawnościami”  

 

 

Liczba obiektów, które zaopatrzono w specjalne podjazdy, windy, 

urządzenia głośnomówiące, bądź inne udogodnienia (tj. usunięcie 

barier w dostępie, w szczególności barier architektonicznych) 

ułatwiające dostęp do tych obiektów i poruszanie się po nich osobom 

niepełnosprawnym ruchowo czy sensorycznie. 

Jako obiekty budowlane należy rozumieć konstrukcje połączone  

z gruntem w sposób trwały (...), będące wynikiem prac budowlanych. 

Należy podać liczbę obiektów, a nie sprzętów, urządzeń itp.,  

w które obiekty zaopatrzono 

 

źródło: WLWK, s. 1 
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„Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie 

kompetencji cyfrowych”  

 

 

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie 

nabywania / doskonalenia umiejętności warunkujących efektywne 

korzystanie z mediów elektronicznych, tj. m.in. korzystania  

z komputera, różnych rodzajów oprogramowania, internetu oraz 

kompetencji ściśle informatycznych (np. programowanie, zarządzanie 

bazami danych, administracja sieciami, administracja witrynami 

internetowymi) 

 

źródło: WLWK, s. 1 
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„Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych 

usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami”  

 

Racjonalne usprawnienie oznacza konieczne i odpowiednie zmiany 

oraz dostosowania, nie nakładające nieproporcjonalnego lub 

nadmiernego obciążenia, rozpatrywane osobno dla każdego 

konkretnego przypadku, w celu zapewnienia osobom  

z niepełnosprawnościami możliwości korzystania z wszelkich praw 

człowieka i podstawowych wolności oraz ich wykonywania na 

zasadzie równości z innymi osobami. 

 

Wskaźnik mierzony w momencie rozliczenia wydatku związanego  

z racjonalnymi usprawnieniami 

 

źródło: WLWK, s. 1 
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-  wartość docelową każdego ze wskaźników horyzontalnych 

należy określić na poziomie zero – chyba że w projekcie 

przewidziano wystąpienie sytuacji opisanej we wskaźniku, 

wówczas należy podać jego planowaną wartość, większą niż 

zero 

- jeśli w trakcie realizacji projektu nastąpi przyrost wartości 

wskaźnika, należy to wykazać we wniosku o płatność,  

w pozostałych przypadkach należy każdorazowo wykazywać 

zero  

- na poziomie projektu wskaźniki horyzontalne pełnią wyłącznie 

funkcję monitoringową, w związku z tym ich wartości  

nie podlegają ocenie merytorycznej – z wyjątkiem sytuacji,  

w której we wniosku o dofinansowanie zostanie określona 

wartość większa niż zero: wówczas beneficjent będzie 

rozliczany z osiągnięcia wartości docelowej  
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Rozliczanie z wartości wskaźników 

 

• Beneficjent jest rozliczany z osiągnięcia wszystkich 

wskaźników określonych w umowie, z wyłączeniem tych 

wskaźników horyzontalnych, którym przypisano wartość 

docelową zero 

 

• Wskaźniki, które nie zostały wybrane we wniosku oraz wskaźniki 

wspólne Wnioskodawca ma obowiązek jedynie monitorować, 

czyli nie jest rozliczany z osiągniętej wartości tych wskaźników 
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PYTANIA  

 

 

 

 

  
 

1.Czy projekt  wynika z aktualnego i  pozytywnie  zaopiniowanego  przez 

IZ RPO programu  rewitalizacji ? 

 

Projekt może być realizowany na terenie gminy która posiada program 

rewitalizacji zatwierdzony przez IZ RPO WSL. 

 

 

2. W jakim zakresie kryterium to odnosi się do osób biorących udział w 

projekcie  - czy weryfikujemy je według miejsca zamieszkania 

uczestników czy w inny sposób- może np. miejsca pracy? 

Odpowiedź ZA:  

  

Zgodnie z zapisem Regulaminu  Konkursu, tabelka zamieszczona pod opisem 

grupy docelowej cyt.: Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba 

fizyczna zamieszkująca na terenie Subregionu Centralnego Województwa 

Śląskiego oraz bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS. 

 

 



 

PYTANIA  

 

 

 

 

  
 

3. Czy istnieje możliwość uwzględnienia w projekcie szkoleń z innych języków, np. 

w przypadku uczestnika, który zgłosi potrzebę takiego szkolenia? 

      

Nie . Zgodnie z Regulaminem Konkursu można organizować szkolenia i   kursy tylko w 

ramach ww. 3 języków. 

 

4. W jaki sposób definiujemy i jak powinno weryfikować się lukę kompetencyjną 

uczestników projektu? 

 

Dokumentacja konkursowa i Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

nie zawierają definicji luki kompetencyjnej. Pomiar luki kompetencyjnej ma służyć 

wskazaniu osób wykazujących największe niedobory kompetencji w zakresie TIK i/lub 

języków obcych, a zatem osób o największych potrzebach szkoleniowych/rozwojowych – 

po to, by właśnie do tych osób można było skierować wsparcie. Zakres wsparcia w 

projekcie (w tym zakres tematyczny szkoleń) powinien być dostosowany do 

zdiagnozowanej luki kompetencyjnej, grupy docelowej, założeń projektu itp. W związku z 

powyższym Wnioskodawca sam określa obszary i kompetencje (oraz poziomy 

znajomości), których będą dotyczyć szkolenia 

 

 

 



SKŁADANIE WNIOSKÓW 

 

Decyduje data i godzina złożenia wniosku za pośrednictwem jednej  

z platform wymienionych w regulaminie konkursu. 

 Wniosek należy podpisać i przesłać do IOK w formie elektronicznej 

 (w formacie pdf utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform    

 elektronicznych: 

 

a) e-Usług Publicznych FINN 8 SQL PeUP SEKAP, lub 

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP. 

 

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu 

podpisanego wniosku w formie elektronicznej do IOK. Potwierdzeniem 

złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. 

 

W przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowaniem 

platformy SEKAP należy się zgłosić o pomoc 

 do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego  

 pod numerem telefonu:  32/ 700 78 26 lub 28. 

 

 

 

 

 



INFORMACJI UDZIELA INSTYTUCJA  ORGANIZUJĄCA  KONKURS: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach 

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice 

Zespół ds. Promocji i Informacji (pokój nr 2) 

numery telefonu:  

32 757 33 11  

fax: 32 757 33 62 

e-mail: efs@wup-katowice.pl 

 

http://wupkatowice.praca.gov.pl, 

http://efs.wup-katowice.pl, 

https://rpo.slaskie.pl 

 

Informacje udzielane będą w dni robocze, od poniedziałku do piątku, 

 w godz. od 730 do 1530 poprzez następujące kanały komunikacji: 

 elektronicznie (odpowiedzi na indywidualne pytania mailowe), 

 telefonicznie,  

 pisemnie (faks, pismo złożone lub wysłane do Urzędu),  

 osobiście (bezpośrednio w siedzibie IOK pokój nr 2).  
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


