
 

 

Załącznik do Uchwały Nr 39 / 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 9.3 Podnoszenie kompetencji 
osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych w zakresie IX osi priorytetowej Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Jakość edukacji i kompetencji  
w regionie. 
 

Kryteria wyłącznie dla projektów z zakresu szkoleń językowych w zakresie określonym w załączniku nr 1 

do Wytycznych MIR z dnia 2 czerwca 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 

 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE  

Działanie 9.3 PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W OBSZARZE TIK I JĘZYKÓW OBCYCH 

OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu 

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

1. 
Grupę docelową w projekcie stanowią 
wyłącznie osoby o niskich kwalifikacjach 

Kształcenie ustawiczne to jeden z obszarów, które wymagają 
znaczącej poprawy dla zwiększenia innowacyjności w 
województwie podkarpackim oraz w całej Polsce. Zmieniające 

TAK/ NIE 



 

 

w wieku 25 lat i więcej i/lub osoby w wieku 
50 lat i więcej. 

się uwarunkowania rynku pracy, szybkie starzenie się 
społeczeństwa oraz wydłużenie okresu aktywności zawodowej 
determinują podjęcie skoordynowanych działań na rzecz 
kształcenia ustawicznego zapewniających większy udział osób 
dorosłych w procesie kształcenia, w szczególności osób 
starszych i o niskich kwalifikacjach. Do grupy osób od 25 i 50 
roku życia zalicza się uczestników, którzy w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie będą mieli ukończone odpowiednio 25 i 50 
lat (od dnia 25 i 50 urodzin). Osoby o niskich kwalifikacjach, to 
osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie 
(wykształcenie ponadgimnazjalne). 
Wypełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie zapisów 
we wniosku aplikacyjnym. 

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

 
2. 

Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 
150 osób. 

Na podstawie wniosków złożonych do dofinansowania w latach 
2012-2013 r. w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL stwierdzono, 
iż efektywniejsze kosztowo są projekty obejmujące wsparciem 
co najmniej 150 osób. Jednocześnie dzięki zastosowaniu 
kryterium wsparciem zostanie objęta większa liczba osób. 
Wypełnienie kryterium weryfikowane jest na podstawie zapisów 
we wniosku aplikacyjnym. 

TAK/ NIE 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

3.  

Projekt zakłada wyłącznie realizację 
szkoleń językowych w zakresie 
określonym w załączniku nr 1 do 
Wytycznych MIR z dnia 2 czerwca 2015 r. w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020 

Podejmowane działania będą ukierunkowane na uzyskanie 
kwalifikacji i zdolności do porozumiewania się w języku obcym, 
które mają fundamentalne znaczenie na rynku pracy. 
Znajomość przynajmniej jednego języka obcego jest obecnie 
wymogiem podstawowym zawartym w większości ofert pracy. 
Kryterium ogranicza wsparcie wyłącznie do szkoleń językowych 
w zakresie zgodnym z załącznikiem nr 1 do Wytycznych MIR z 
dnia 2 czerwca 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze edukacji na lata 2014-2020 (j. angielski, niemiecki i 
francuski).  

TAK/ NIE 
Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE  

DZIAŁANIE 9.3 – Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

OCENA MERYTORYCZNA - Kryteria specyficzne premiujące 

Lp. 
Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 

Max. liczba punktów 
(40 pkt.) 

1. Grupę docelową w projekcie stanowią 
wyłącznie osoby należące do jednej lub 
więcej z poniższych grup: 

 osoby wchodzące po raz pierwszy na 
rynek pracy oraz powracające na rynek 
pracy po przerwie związanej 
z urodzeniem i wychowywaniem dzieci, 

 osoby niepełnosprawne, 

 osoby pozostające bez zatrudnienia 
przez okres co najmniej ostatnich 6 
miesięcy przed przystąpieniem do 
projektu, 

a wsparcie udzielane w ramach projektu 
dostosowane jest do specyficznych 
potrzeb tej grupy. 
 

 
Umiejętność obsługi komputera oraz znajomość przynajmniej 
jednego języka jest obecnie wymogiem podstawowym 
zawartym w większości ofert pracy. Osoby preferowane przez 
to kryterium znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 
pracy dlatego to do nich w pierwszej kolejności powinno być 
skierowane wsparcie, zwłaszcza w zakresie podnoszenia 
kompetencji uniwersalnych istotnie zwiększających ich szanse 
na rynku pracy.  Preferowanie projektów obejmujących 
wskazane grupy osób pozwoli skierować wsparcie tam, gdzie 
jest ono najbardziej potrzebne. 
 
 

30 

 



 

 

 
 
Kryteria wyłącznie dla projektów z zakresu kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem wymagań 
określonym w Załączniku nr  2 do Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 

Ocena formalna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE  

 
DZIAŁANIE 9.3–Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

 

OCENA FORMALNA - Kryteria specyficzne dostępu 

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

1. 

Grupę docelową w projekcie stanowią 
wyłącznie osoby w wieku 25 lat i więcej  
o niskich kwalifikacjach i/lub osoby  
w wieku 50 lat i więcej. 

Kryterium dotyczy każdego projektu, realizowanego w ramach 
Działania 9.3. Kształcenie ustawiczne to jeden z obszarów, 
który wymaga znaczącej poprawy dla zwiększenia 
innowacyjności w województwie podkarpackim oraz w całej 
Polsce. Zmieniające się uwarunkowania rynku pracy, szybkie 
starzenie się społeczeństwa oraz wydłużenie okresu aktywności 
zawodowej determinują podjęcie skoordynowanych działań na 
rzecz kształcenia ustawicznego zapewniających większy udział 
osób dorosłych w procesie kształcenia, w szczególności osób 
starszych i o niskich kwalifikacjach. Do grupy osób od 25 i 50 
roku życia zalicza się uczestników, którzy w dniu rozpoczęcia 
udziału w projekcie będą mieli ukończone odpowiednio 25 i 50 
lat (od dnia 25 i 50 urodzin). Osoby o niskich kwalifikacjach, to 
osoby posiadające wykształcenie do poziomu ISCED 3 włącznie 

 
TAK/NIE 

  

Niespełnienie kryterium 

skutkuje odrzuceniem 

wniosku 



 

 

(wykształcenie ponadgimnazjalne). 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 3.2 
wniosku.  

 

2.  

Projekt obejmuje wsparciem, co najmniej 
150 osób. 

 
Kryterium dotyczy każdego projektu, realizowanego w ramach 
Działania 9.3. Na podstawie wniosków złożonych do 
dofinansowania w latach 2012-2013 r. w ramach Poddziałania 
9.6.2 PO KL stwierdzono, iż efektywniejsze kosztowo są 
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 3.2 
wniosku Przewidywana liczba osób objętych wsparciem.  

TAK/NIE 
  

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 
wniosku 

3. 

Projekt zakłada wyłącznie realizację 
szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych 
zgodnie ze standardem wymagań 
określonym w Załączniku nr  2 do 
Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
 
 

 
Kryterium ogranicza wsparcie wyłącznie do szkoleń w zakresie 
kompetencji cyfrowych zgodnie ze standardem wymagań 
określonym w załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 
Zgodnie z SZOOP RPO WP na lata 2014-2020  celem 
szczegółowym Działania 9.3 jest wzrost kompetencji w 
obszarze TIK i języków obcych u osób dorosłych będących w 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.  
W ramach ogłoszonego w ubiegłym roku naboru możliwa była 
realizacja wyłącznie szkoleń podnoszących kompetencje 
językowe, dlatego też zastosowanie przedmiotowego kryterium 
dostępu jest uzasadnione.  

TAK/NIE 
  

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 



 

 

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 4.1 wniosku. 

4. 

Efektem wsparcia będzie uzyskanie, przez 
co najmniej 70 % uczestników projektu 
certyfikatu zewnętrznego 
potwierdzającego zdobycie kompetencji 
cyfrowych w zakresie określonym we 
wniosku o dofinansowanie, zgodnie ze 
standardem wymagań określonym w 
Załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

Kryterium dotyczy każdego projektu, realizowanego w ramach 
Działania 9.3 dotyczącego szkoleń w zakresie kompetencji 
cyfrowych, zgodnie ze standardem wymagań określonym w 
załączniku nr 2 do Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. Zgodnie 
z SzOOP RPO WP na lata 2014-2020 projekty muszą 
obejmować szkolenia, które zakończą się programem formalnej 
oceny i certyfikacji kompetencji cyfrowych osiągniętych przez 
uczestników projektu. Zakres wsparcia obejmuje szkolenia 
kończące się uzyskaniem przez uczestników projektów 
certyfikatu zewnętrznego – podejście do egzaminu 
zewnętrznego zostanie zagwarantowane dla wszystkich 
uczestników projektu. Przedmiotowe kryterium ma zapewnić 
efektywność szkoleń oraz osiągnięcie założonych wskaźników 
mierzonych na poziomie Działania 9.3. Szkolenia w zakresie TIK 
kończą się uzyskaniem dokumentu (na podstawie 
przeprowadzonych formalnych egzaminów) potwierdzającego 
nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie poziomu kwalifikacji, a 
niepotwierdzającego jedynie uczestnictwo w szkoleniu.  
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 3.1.1 wniosku (wartość docelowa 
oraz źródło danych do pomiaru wskaźnika rezultatu Liczba osób 

w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu).  

TAK/NIE 
  

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 



 

 

5. 

Maksymalny koszt przypadający na 
jednego uczestnika projektu nie może 
przekroczyć kwoty 3 675,00 zł.  

Kryterium dotyczy projektów w ramach Działania 9.3   
w zakresie kompetencji cyfrowych, zgodnie ze standardem 
wymagań określonym w załączniku nr 2 do Wytycznych w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na 
lata 2014-2020. Z kryterium wynika maksymalny dopuszczalny 
koszt wsparcia na osobę objętą wsparciem w ramach projektu. 
Wprowadzenie takiego kryterium jest podyktowane 
racjonalnością wydatków i koniecznością osiągnięcia 
wskaźników mierzonych na poziomie Działania 9.3.  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 5.14 wniosku.  

TAK/NIE 
  

Niespełnienie kryterium 
skutkuje odrzuceniem 

wniosku 

 

Ocena merytoryczna 

KRYTERIA SPECYFICZNE dla OP IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE  

 
DZIAŁANIE 9.3–Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w obszarze TIK i języków obcych 

 

OCENA MERYTORYCZNA - Kryteria specyficzne premiujące 

Lp. Nazwa kryterium Definicja / wyjaśnienie 
Max. liczba punktów 

(40 pkt.) 

1. Osoby z niepełnosprawnościami stanowią, 

co najmniej 20 % uczestników projektu, a 

realizowane wsparcie w ramach projektu 

dostosowane jest do specyficznych 

potrzeb tej grupy i udzielane jest przez 

Za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby niepełnosprawne 
w świetle przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776), a także osoby 
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa  
w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia 

10 



 

 

podmiot posiadający odpowiedni potencjał 

w tym zakresie. 

psychicznego (Dz. U. 1994 nr 111, poz. 535), tj. osoby  
z odpowiednim orzeczeniem lub innym dokumentem 
poświadczającym stan zdrowia. Preferowanie projektów,  
w których wsparcie będzie kierowane do osób  
z niepełnosprawnościami wynika z zapisów Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020. Grupa ta ma znacznie utrudniony dostęp do 
systemu edukacji i jest narażona na wykluczenie społeczne. 
Wsparcie w zakresie podnoszenia kompetencji cyfrowych 
przyczyni się do zwiększenia szans na rynku pracy w regionie 
osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto, 
z uwagi na to, że w ramach Działania 9.3 nie ma możliwości 
ponoszenia wydatków na zakup środków trwałych oraz 
wydatków w ramach cross- financingu, wsparcie powinno być 
realizowane z wykorzystaniem potencjału Wnioskodawcy w tym 
zakresie.  Wnioskodawca jest zobowiązany do wykazania we 
wniosku o dofinansowanie dodatkowego wskaźnika Liczba osób 
z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie. 
Wartość powyższego wskaźnika musi stanowić, co najmniej 20 
% osób wskazanych we wniosku  
o dofinansowanie w polu Przewidywana liczba osób objętych 
wsparciem. 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 3.2, 3.1.1, 4.1 i 4.3 
wniosku.  

2. Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie 
województwa podkarpackiego. 

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.  

20 



 

 

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. 

3. Wnioskodawca zakłada premiowanie 
udziału w projekcie osób o najniższych 
kwalifikacjach tj. osób posiadających 
wykształcenie do poziomu ISCED 1 i/lub do 
poziomu ISCED 2 zgodnie z 
Międzynarodową Klasyfikacją Standardów 
Edukacyjnych ISCED 2011 (osoby z 
wykształceniem podstawowym lub 
gimnazjalnym) lub osób, które nie 
uczestniczyły w szkoleniach 
komputerowych prowadzących do 
uzyskania kompetencji cyfrowych 
oferowanych w ramach Poddziałania 9.6.2 
POKL. 

Zgodnie z SZOOP RPO WP na lata 2014-2020 grupę docelową 
w ramach Działania 9.3 stanowią osoby dorosłe wykazujące 
największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK i języków 
obcych oraz posiadających największe potrzeby w dostępie do 
edukacji, w szczególności osoby starsze w wieku 50+ i o niskich 
kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy zainteresowane są 
zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i 
kompetencji językowych oraz cyfrowych. Osoby o najniższym 
wykształceniu oraz osoby, które nie korzystały wcześniej ze 
wsparcia w podobnym zakresie w ramach Poddziałania 9.6.2 
POKL wykazują największą lukę kompetencyjną w zakresie TIK 
oraz posiadają największe potrzeby w dostępie do edukacji.  
Punkty premiujące zostaną przyznane  jeżeli z opisu rekrutacji 
będzie wynikało założenie premiowania ww. osób poprzez 
zastosowanie odpowiednich wag punktowych. 
Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego 
kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku.  
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