
 

 

Załącznik do Uchwały Nr 32 / VI / 2016 

Komitetu Monitorującego Regionalny 

Program Operacyjny Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020 

z dnia 25 maja 2016 r. 

 
Specyficzne kryteria wyboru projektów konkursowych w ramach działania 7.4 – Rozwój opieki żłobkowej 
w regionie w zakresie VII osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Regionalny rynek pracy. 
 

Ocena formalna 
 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 
 

 
DZIAŁANIE 7.4 – ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE 

 

 
OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu 

 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

1 W ramach projektu tworzone będą nowe 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 
wyłącznie w formie żłobków i/lub klubów 
dziecięcych i/lub dziennych opiekunów. 

W wyniku spełnienia kryterium IOK zapewni, iż wsparcie 
oferowane w realizowanym projekcie zagwarantuje 
zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez 
daną instytucję publiczną lub niepubliczną. Tym samym 
spełnienie kryterium pozwoli na likwidację/zmniejszenie 
jednej z głównych barier stojących przed opiekunami 
dzieci do lat 3 powracającymi na rynek pracy. 

TAK/NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 



 

 

Poprzez tworzenie nowych miejsc rozumie się zarówno 
tworzenie nowych punktów opieki, jak  
i tworzenie nowych miejsc w już istniejących punktach 
opieki nad dziećmi do lat 3.  

W przypadku tworzenia nowych miejsc opieki poprzez 
dostosowywania miejsc już istniejących do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami, kryterium uważa się za 
spełnione. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu, przy 
czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części 
3.1.1 „Wskaźniki realizacji celu” / 4.1 „Zadania”. 

2 Przygotowanie projektu zostanie 
poprzedzone analizą sytuacji 
demograficznej, z której wynika, iż liczba 
nowo utworzonych miejsc opieki nad 
dziećmi do lat 3 odpowiada 
zapotrzebowaniu na obszarze realizacji 
projektu. 

Wniosek o dofinansowanie zawiera analizę sytuacji 
demograficznej (w zakresie lokalnym – na poziomie 
powiatu lub gminy – w zależności od obszaru realizacji 
projektu), z której wynika, że liczba nowo utworzonych 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 odpowiada 
zapotrzebowaniu na obszarze realizacji projektu. 
Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu, przy 
czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części 
3.2 „Grupa docelowa”. 

TAK/NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

3 Beneficjent zapewni, iż utworzone miejsca 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będą 
funkcjonowały, co najmniej 2 lata po 
zakończeniu realizacji projektu. 

Dzięki spełnieniu powyższego kryterium zostanie 
zapewnione utrzymanie trwałości oferowanego wsparcia, 
co przyczyni się do efektywnego wydatkowania środków. 
Trwałość utworzonych miejsc będzie monitorowana 
przez 2 lata od daty zakończenia realizacji projektu.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu, przy 

TAK/NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 



 

 

czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części 
„Trwałość i wpływ rezultatów projektu”. 

4 Dana jednostka złożyła w ramach 
ogłoszonego naboru jeden wniosek 
o dofinansowanie projektu, jako 
Beneficjent oraz nie więcej niż jeden, jako 
Partner. 

Zadaniem kryterium jest umożliwienie realizowania 
projektów przez większą liczbę Beneficjentów. Kryterium 
zostanie zweryfikowane na podstawie rejestru 
prowadzonego przez Instytucję Organizującą Konkurs. 
Decyduje kolejność rejestracji wpływu wniosku w 
instytucji Organizującej Konkurs. W przypadku złożenia 
więcej niż jednego wniosku przez jednego Beneficjenta 
Instytucja Organizująca Konkurs odrzuca wszystkie 
złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski, w związku z 
niespełnieniem przez Beneficjenta kryterium. W 
przypadku wycofania wniosku o dofinansowanie 
Beneficjent ma prawo złożyć kolejny wniosek. 

Jednocześnie, dzięki ograniczeniu liczby wniosków 
Beneficjent będzie miał możliwość zwiększenia 
skuteczności oraz efektywności wykorzystania 
oferowanego wsparcia. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie rejestru wniosków o dofinansowanie projektu. 

TAK/NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

5 W ramach projektu możliwe jest 
finansowanie działalności bieżącej nowo 
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 
3 lat w formie żłobków i/lub klubów 
dziecięcych i/lub dziennego opiekuna 
przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

Kryterium wprowadzone w celu zagwarantowania, że w 
ramach projektów współfinansowanych ze środków EFS  
nie zostanie przekroczony maksymalny (tj. nie dłuższy 
niż 24 miesiące) okres finansowania działalności 
bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki zgodnie z 
„Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
2020”. 

TAK/NIE 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 



 

 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu, przy 
czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części 
4.1 „Zadania” / VI „Szczegółowy budżet projektu”. 

 

Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE DLA OP VII. REGIONALNY RYNEK PRACY 

DZIAŁANIE 7.4 – ROZWÓJ OPIEKI ŻŁOBKOWEJ W REGIONIE 

OCENA MERYTORYCZNA - Kryteria specyficzne premiujące 

Lp. Nazwa kryterium Definicja/wyjaśnienie kryterium liczba punktów 

1 

Wsparcie w ramach realizowanych 
projektów zostanie zaoferowane 
wyłącznie na obszarze powiatów, gdzie 
na koniec 2014 nie było utworzonych 
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 tj. na 
terenie powiatu bieszczadzkiego, 
leskiego, przemyskiego i 
strzyżowskiego. 

W wyniku realizacji projektu na ww. obszarach Instytucja 
Organizująca Konkurs gwarantuje najwyższą efektywność 
oferowanego wsparcia oraz uzyskuje pewność, iż jest ono 
ukierunkowane na obszary, które go najbardziej potrzebują, 
co skutecznie wpłynie na polepszenia sytuacji opiekunów 
dzieci do lat 3 na rynku pracy. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu, przy 
czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części 1.8 
„Obszar realizacji projektu. 

25 

2 
Projekt zakłada, iż co najmniej 25% 
uczestników projektu będą stanowić 
bezrobotni opiekunowie dzieci do lat 3. 

Efektem realizacji działań będzie podjęcie zatrudnienia 
przez bezrobotnego opiekuna dzieci do lat 3. Dodatkowo 
zostanie przełamana jedna z barier uniemożliwiająca 
osobom bezrobotnym wejście lub powrót na rynek pracy. 

5 



 

 

Podjęte interwencje będą także wzmacniać wysiłki na rzecz 
wsparcia osób doświadczających trudności na rynku pracy. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na 
podstawie treści wniosku o dofinansowanie projektu, przy 
czym zaleca się, aby informacja zawarta była w części 3.2 
„Grupa docelowa”. 

 


