
 

Załącznik do Uchwały Nr 83 / X / 2017 

Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

z dnia 22 czerwca 2017 r. 

 

Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 9.5 Podnoszenie kompetencji 
osób dorosłych w formach pozaszkolnych w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji 
w regionie. 

 

1. KRYTERIA SPECYFICZNE DOSTĘPU  

ELEMENT KONKURSU (ocena formalna, ocena merytoryczna) Ocena formalno-merytoryczna 

1. Projekt zakłada wsparcie w odniesieniu do wszystkich uczestników projektu prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych zweryfikowanych w procesie obiektywnej walidacji i 

potwierdzonych certyfikatem rozpoznawalnym w  branży, z którą powiązana jest kwalifikacja nadawana w ramach projektu. 

Definicja: 

Zgodnie z kryterium w ramach Działania 9.5 możliwa jest realizacja kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych, kursów umiejętności zawodowych oraz innych kursów 

umożliwiającymi uzyskanie dodatkowych uprawnień lub kwalifikacji zawodowych z 

wyłączeniem kwalifikacji językowych i kwalifikacji z zakresu technologii informacyjno-

komunikacyjnych wspieranych w ramach Działania 9.3. 

Oznacza to, że kursy te będą prowadzić do osiągnięcia określonych efektów kształcenia 

oraz zostaną zakończone obiektywną walidacją i potwierdzone rozpoznawalnym w 

danym sektorze/branży certyfikatem. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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Kryterium będzie uznane za spełnione jeżeli przewidziany dla uczestników kursu 

certyfikat będzie zgodny co najmniej z jednym z poniższych warunków: 

1) dokument jest potwierdzeniem kwalifikacji w zawodzie; 

2) dokument jest wydawany przez organy władz publicznych lub samorządów 

zawodowych na podstawie ustawy lub rozporządzenia; 

3) dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym 

stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe) i jest wydawany po 

przeprowadzeniu walidacji; 

4) dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system walidacji i 

certyfikowania efektów uczenia się na poziomie międzynarodowymi; 

5) dokument spełnia łącznie poniższe warunki: 

 dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawiera opis efektów uczenia 

się, 

 procesy kształcenia oraz walidacji są realizowane z zapewnieniem 

rozdzielności funkcji, 

 dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji jest rozpoznawalny i uznawalny 

w danej branży/sektorze, tzn. otrzymał pozytywne rekomendacje od: 

 co najmniej 5 pracodawców danej branży/ sektorów lub 

 związku branżowego, zrzeszającego pracodawców danej branży/sektorów. 

Z kryterium wynika, że każdorazowo projekt musi przewidywać formalne potwierdzenie 

nabytych w trakcie jego realizacji kwalifikacji, co odbywa się poprzez egzamin 

przeprowadzany przez podmiot uprawniony do egzaminowania w zakresie zgodnym z 

realizowanymi kursami. Ukończenie kursu i uzyskanie zaliczenia w formie ustalonej 

przez podmiot prowadzący kurs nie może być uznane za kwalifikację. Dodatkowo 

uprawnienie do kierowania pojazdem nie jest kwalifikacją w zawodzie, w związku z 

czym kurs prawa jazdy kat. B nie może być finansowany w ramach Działania 9.5.  

W przypadku warunku nr 4 – o uznanym w branży/sektorze certyfikacie 

międzynarodowym można mówić wyłącznie w odniesieniu do konkretnej kwalifikacji 

wówczas, gdy organizacja certyfikująca określająca standard wiedzy umiejętności i 

kompetencji dla danej kwalifikacji składa się z przedstawicieli branży/sektora. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 
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dofinansowanie projektu. Wnioskodawca powinien precyzyjnie wskazać, które z wyżej 

wymienionych warunków spełnia certyfikat, który mają uzyskać uczestnicy projektów 

wraz z uzasadnieniem zawierającym podstawę prawną lub inne odpowiednie informacje 

niezbędne do wykazania, że projekt spełnia kryterium dostępu.  

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w 

punkcie 3.1 oraz 4.1 wniosku oraz w załączniku – dotyczy rekomendacji pracodawców 

lub związku branżowego. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

 

2. Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 150 osób. 

Definicja: 

Doświadczenia z wdrażania Działania 9.6.1 PO KL pokazują, iż efektywność kosztowa 

projektów co do zasady jest tym większa im większa skala projektu. W związku z tym 

planuje się wspierać projekty obejmujące wsparciem co najmniej 150 osób. 

Jednocześnie dzięki zastosowaniu kryterium wsparciem zostanie objęta większa liczba 

osób. 

 Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 

kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1 i/lub 4.1 oraz w punkcie 3.2 w polu 

„przewidywana liczba osób objętych wsparciem”.  Również zapisy szczegółowego 

budżetu projektu powinny potwierdzać powyższe założenia. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

3. Minimum 60% uczestników projektu stanowią osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej. 

Definicja: 

Zgodnie z RPO WP 2014-2020 wsparcie ma być kierowane przede wszystkim do grup 

defaworyzowanych, wykazujących największą lukę kompetencyjną, w tym osób o 

niskich kwalifikacjach tj. osoby o niskich kwalifikacjach, to osoby posiadające 

wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie (wykształcenie ponadgimnazjalne) i/lub 

osób powyżej 50. roku życia. W związku z tym 60% uczestników projektu powinno 

należeć do jednej z tych grup lub zaliczać się do obu tych kategorii). 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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Uwaga! Do tej grupy nie są zaliczane osoby z wykształceniem policealnym. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu W celu umożliwienia weryfikacji spełnienia kryterium 

wnioskodawca powinien we wniosku o dofinansowanie umieścić odpowiednie wskaźniki 

(Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie  i/lub Liczba 

osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie). Zaleca się, aby zapisy 

świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

4. Minimum 50% uczestników projektu nabędzie kwalifikacje zawodowe. 

 

Kryterium ma zapewnić wysoką jakość wsparcia osób, które uczestniczą w 

pozaszkolnych formach kształcenia, umożliwiających uzyskanie potwierdzonych 

formalnie kwalifikacji w zawodzie  oraz osiągnięcie wskaźnika rezultatu założonego dla 

Działania 9.5.  Kursy organizowane w ramach projektu muszą zakończyć się 

przystąpieniem do egzaminu potwierdzającego fakt nabycia kwalifikacji w zawodzie, a 

jakość prowadzonego kształcenia powinna zagwarantować, że co najmniej połowa 

uczestników projektu zda ww. egzamin i otrzyma potwierdzenie uzyskanych kwalifikacji. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie wskaźnika rezultatu Liczba osób, które 

uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia oraz wskaźnika 

produktu Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w 

programie. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

 1 

5. Działania realizowane w ramach projektu są organizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami uczestników projektu. 

 

Kryterium jest odpowiedzią na potrzebę ścisłego powiązania prowadzonego w ramach 

projektu kształcenia z potrzebami pracodawców i ogólnie potrzebami rynku pracy. 

Współpraca może przybierać różne formy począwszy od opiniowania przez 

pracodawców lub organizacje pracodawców programów nauczania, poprzez realizację 

praktycznej nauki zawodu u pracodawcy z wykorzystaniem posiadanych przez niego 

maszyn/urządzeń, a skończywszy na wspólnej realizacji projektu partnerskiego. 

 1 
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Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie zapisów we wniosku 

o dofinansowanie projektu, które powinny jasno i wyraźnie wskazywać, że projekt 

będzie realizowany we współpracy z potencjalnymi pracodawcami uczestników projektu 

tj. należy wskazywać konkretne firmy/organizacje przedsiębiorców wraz z krótkim 

opisem umożliwiającym weryfikację czy dany podmiot/organizacja prowadzi lub zrzesza 

firmy prowadzące działalność zbieżną z obszarem kształcenia. Zapisy wniosku powinny 

również precyzyjnie określać charakter i zakres współpracy przy realizacji projektu. 

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w 

punkcie 4.1 i/lub 4.3 wniosku. 

Dopuszczalne jest wezwanie Wnioskodawcy do przedstawienia wyjaśnień w celu 

potwierdzenia spełnienia kryterium. 

3. KRYTERIA SPECYFICZNE PREMIUJĄCE  

(nazwę należy dostosować w zależności od RPO …) 

ELEMENT KONKURSU (ocena formalna, ocena merytoryczna) Ocena formalno-merytoryczna 

1. Projekt zakłada objęcie wsparciem w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych wszystkich uczestników projektu. WAGA 5 

Definicja: 

Kryterium ma na celu skierowanie środków  

w ramach Działania 9.5 RPO WP w pierwszej kolejności na upowszechnienie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych (dalej kkz) jako form kształcenia umożliwiających 

nabycie kwalifikacji zawodowych wynikających z podstawy programowej kształcenia w 

zawodach oraz zdobycie formalnego potwierdzenia kwalifikacji w zawodzie. Forma ta 

(wprowadzona w 2012 roku) jest ciągle jeszcze bardzo słabo rozpowszechniona, co 

wynika to z niewielkiej znajomości tej formy kształcenia w społeczeństwie. Środki EFS 

powinny przyczynić się do upowszechnienia kkz jako pozaszkolnej formy uzyskiwania 

pełnych kwalifikacji zawodowych. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. Zaleca się, 

aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 3.1 

oraz 4.1 wniosku. 

Stosuje się do typu/typów (nr) 1 

2. Kryterium komplementarności wsparcia. WAGA 5 

Definicja: Kryterium ma na celu osiągnięcie komplementarności realizowanego projektu z innymi Stosuje się do typu/typów (nr) 1 
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projektami, w których finansowano zakup wyposażenia służącego poprawie jakości 

kształcenia zawodowego ze środków EFS lub EFRR.   

Premię otrzymują projekty zakładające wykorzystanie w realizacji kwalifikacyjnych 

kursów zawodowych lub kursów umiejętności zawodowych wyposażenia zakupionego 

w ramach różnych projektów sfinansowanych ze środków EFS lub EFRR, np. w ramach 

projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” czy sfinansowanych w ramach RPO WP 

2007-2013 Regionalnych Centrów Transferu Nowoczesnej Technologii i Wytwarzania. 

Kryterium weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie. W celu 

umożliwienia weryfikacji spełnienia kryterium wnioskodawca powinien we wniosku o 

dofinansowanie wykazać w jakim projekcie pozyskano wyposażenie oraz w jaki sposób 

i w jakim zakresie będzie ono wykorzystane do realizacji projektu. Kryterium nie będzie 

spełnione jeżeli pomimo deklaracji wykorzystania sprzętu wniosek będzie zakładał 

wydatki na środki trwałe przekraczające 5% wartości projektu. Zaleca się, aby zapisy 

świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 4.3 wniosku. 

3. Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie województwa podkarpackiego. WAGA 10 

Definicja: 

Efektywność kosztowa projektów realizowanych przez podmioty posiadające potencjał i 

zaplecze do realizacji projektu na miejscu jego realizacji jest wyższa od projektów 

podmiotów które ten potencjał muszą pozyskać np. wynająć, skorzystać z 

podwykonawców.  

Wnioskodawca powinien posiadać siedzibę, o której mowa powyżej w okresie co 

najmniej roku do momentu złożenia wniosku o dofinansowanie. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie punktu 2.7 wniosku 

o dofinansowanie projektu oraz na podstawie pisemnego oświadczenia wnioskodawcy 

dotyczącego okresu działalności na terenie województwa podkarpackiego 

umieszczonego w punkcie 4.4 wniosku o dofinansowanie. 

 1 

 


