
 

Kryteria wyboru projektów  

w ramach IX Osi Priorytetowej 

RPO WP 2014-2020  

Jakość edukacji i kompetencji 

w regionie 
 
 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie 

Wydział Edukacji EFS 



Działanie 9.1  

 Rozwój Edukacji  

Przedszkolnej  

Cel szczegółowy: 

 
Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego.  

 



• nr 1: propozycja korekty definicji kryterium 

dostępu– uwaga uwzględniona  

• nr 25: prośba o wyjaśnienie zmiany wartości  

dofinansowania przypadającego na jedno 

miejsce przedszkolne  

• nr 26: sugestia dodania kryterium dostępu 

wskazującego na oparcie projektu o diagnozę – 

uwaga uwzględniona 

Zgłoszone uwagi 



Wartość projektu nie przekracza kwoty obliczonej, 

jako iloczyn określonej we wniosku  

o dofinansowanie projektu wartości docelowej 

wskaźnika „Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego dofinansowanych w programie” i 

kwoty 20 000,00 zł (limit nie dotyczy miejsc 

tworzonych w przedszkolach specjalnych).   

Kryterium dostępu nr 1 (bez zmian) 



W związku z koniecznością zapewnienia zrównoważonego wsparcia dla wszystkich podmiotów 

aplikujących oraz mając na uwadze w cel szczegółowy dla Działania 9.1 „Zwiększenie liczby 

miejsc wychowania przedszkolnego” wprowadzono maksymalną wartość wsparcia w 

przeliczeniu na jedno nowoutworzone miejsce wychowania przedszkolnego.   

W województwie podkarpackim nierówności w dostępie do edukacji w największym stopniu 

uwidaczniają się na poziomie edukacji przedszkolnej. Z powodu niewystarczającej liczby miejsc 

oraz placówek ok. 1/3 dzieci w województwie w dalszym ciągu nie jest objęta wychowaniem 

przedszkolnym, co istotnie obniża ich szanse już na starcie ścieżki edukacyjnej. 

Kryterium nie ma zastosowania w przypadku wsparcia kierowanego do przedszkoli 

specjalnych. Prowadzenie przedszkola specjalnego jest droższe, ponieważ w grupach jest  

mniej dzieci. Niezbędna jest też specjalistyczna, wykwalifikowana kadra, co znacznie podnosi 

koszt prowadzenia przedszkola specjalnego. Mniejsza jest też grupa docelowa i bardziej 

rozproszona terytorialnie, co wymaga często zapewnienia dowozu. Dlatego projekty te nie będą 

w stanie konkurować (m.in. pod względem efektywności finansowej) z typowymi projektami w 

Działaniu 9.1 RPO WP. 

Wartość wsparcia rozumiana jest, jako łączna wartość dofinansowania i wkładu własnego. 

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 oraz punkcie 5.1. 

Definicja/wyjaśnienie kryterium nr 1  

(zmiana –uwaga nr 1) 



Projekt zakłada tworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego a liczba 

utworzonych w ramach udzielonego wsparcia 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego 

odpowiada faktycznemu i prognozowanemu w 

perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na 

usługi edukacji przedszkolnej na terenie 

gminy/miasta, na których są one tworzone, 

jednocześnie wnioskodawca zobowiązał się do 

utrzymania utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego przez co najmniej 2 lata od 

daty zakończenia realizacji projektu 

Kryterium dostępu nr 2 (zmiana – uwaga nr 26) 



Wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych 

podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej 

gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok 

rozpoczęcia realizacji projektu. Kryterium dotyczy wszystkich projektów w 

tym również przedszkoli specjalnych. 

Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi 

edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami projektowymi 

może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania 

przedszkolnego. Odpowiednie dane potwierdzające faktyczne i 

prognozowane zapotrzebowanie muszą zostać przedstawione w formie 

diagnozy w pkt. 3.2 (Grupa docelowa) wniosku o dofinansowanie. 

Przedmiotowa diagnoza powinna odpowiadać m.in. na pytania: ile jest 

miejsc wychowania przedszkolnego dostępnych na obszarze realizacji 

projektu, jaka jest liczba dzieci w wieku przedszkolnym na obszarze 

realizacji projektu, czy istniejące miejsca wychowania przedszkolnego 

zaspokajają potrzeby w zakresie usług edukacji przedszkolnej, ile jest 

dzieci, które nie zostały objęte edukacją przedszkolną z powodu braku 

miejsc. Należy wskazać również, jak ta sytuacja zmieni się w 

perspektywie 3-letniej. 

Definicja/wyjaśnienie kryterium dostępu nr 2 (zmiana) 



Ponadto Wnioskodawca jest zobowiązany do zachowania trwałości 

utworzonych w ramach projektu miejsc wychowania przedszkolnego od 

daty zakończenia realizacji projektu przez okres, co najmniej 2 lat, 

określonej we wniosku o dofinansowanie projektu. Trwałość jest 

rozumiana, jako instytucjonalna gotowość ośrodków wychowania 

przedszkolnego do świadczenia usług przedszkolnych w ramach 

utworzonych w projekcie miejsc wychowania przedszkolnego. Liczba 

zadeklarowanych w arkuszu organizacyjnym placówki miejsc wychowania 

przedszkolnego ma uwzględniać dokładną liczbę miejsc utworzonych w 

projekcie. W celu spełnienia drugiej części kryterium Wnioskodawca musi 

złożyć właściwe oświadczenie w pkt. 4.1 (Zadania - trwałość i wpływ 

rezultatów projektu) wniosku o dofinansowanie. Przykład: Gmina X 

oświadcza, iż utworzone w ramach projektu miejsca wychowania 

przedszkolnego w Przedszkolu nr X położonym w miejscowości X i w 

Punkcie Przedszkolnym położonym w miejscowości X zostaną utrzymane 

przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu.” 

Definicja/wyjaśnienie kryterium dostępu nr 2 c.d. 



 

Kryteria premiujące do 

Działania 9.1  
 

(bez zmian) 

 



Projekt przewiduje objęcie wsparciem wyłącznie 

nowotworzone ośrodki wychowania przedszkolnego 

i/lub ośrodki wychowania przedszkolnego, które nie 

korzystały ze środków EFS dostępnych  w latach 

2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 

Zmniejszenie nierówności w stopniu 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej 

 

Premia: 10 punktów 

Kryterium premiujące nr 1(bez zmian) 
 



Istnieje konieczność aktywizowania i wspierania w pozyskiwaniu środków 

unijnych tych ośrodków wychowania przedszkolnego i ich organów 

prowadzących, które dotychczas nie robiły tego efektywnie.  Premiowanie 

projektów skierowanych do ww. ośrodków wychowania przedszkolnego 

faktycznie wpłynie na wyrównywanie szans edukacyjnych na tych obszarach, 

gdzie jest ono konieczne, a interwencja EFS w poprzednich latach realizacji 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 jeszcze nie zadziałała.  

Projektodawca jest zobowiązany do zamieszczenia we wniosku 

o dofinansowanie deklaracji potwierdzającej, że objęte projektem ośrodki 

wychowania przedszkolnego nie korzystały ze środków EFS dostępnych w 

latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w 

stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.  

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie listy ośrodków 

wychowania przedszkolnego, które korzystały ze środków EFS dostępnych 

w latach 2007-2013 w ramach Poddziałania 9.1.1 – załącznik do regulaminu 

naboru. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium 

zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

Definicja/wyjaśnienie kryterium premiującego nr 1 (bez zmian) 

 



Co najmniej 50% przedszkoli objętych wsparciem w ramach projektu 

stanowią przedszkola specjalne/ integracyjne lub działania zaplanowane 

w projekcie (w ramach wsparcia na rzecz doskonalenia umiejętności  

i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania 

przedszkolnego) służą poprawie kompetencji w  zakresie pedagogiki 

specjalnej.  

 

 

Premia:15 Punktów 
 

 
 

Kryterium premiujące nr 2 (bez zmian) 



 

 

Ze względu na bardzo niski poziom aplikowania o środki w poprzedniej 

perspektywie finansowej przez placówki specjalne i integracyjne 

konieczne jest premiowanie tychże właśnie placówek  w obecnym 

okresie programowania. Placówki przeznaczone dla dzieci 

niepełnosprawnych oraz ich kadra potrzebują wzmożonego wsparcia, 

ukierunkowanego zarówno na rzecz podnoszenia kompetencji 

personelu, jak i uatrakcyjnienia zaplecza samej siedziby. Polepszenie 

warunków w placówkach, jakości pracy edukacyjnej, unowocześnienie 

metod pracy w zakresie pedagogiki specjalnej wpłynie pozytywnie na 

rozwój dzieci, przebywających w placówkach specjalnych  

i integracyjnych.  Celem działań jest przede wszystkim podniesienie 

jakości opieki, która w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami jest 

bardzo istotna.  

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. 

 

 
 

         Definicja/wyjaśnienie  kryterium premiującego nr 2 (bez zmian) 

 



Projekt realizowany w gminie o poziomie 

upowszechnienia wychowania przedszkolnego 

poniżej średniej dla województwa 

podkarpackiego. 

 

 

Premia:15 Punktów 
 

 

Kryterium premiujące nr 3 (bez zmian) 

 



Dzięki przedmiotowemu kryterium generowane będą nowe miejsca 

na obszarach o najniższym stopniu upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej, co korzystnie wpłynie na wzrost wskaźnika 

upowszechnienia edukacji przedszkolnej w województwie 

podkarpackim.  

Informacja nt. średniego poziomu upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego dla województwa podkarpackiego zostanie 

opublikowana w regulaminie konkursu. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie 

treści wniosku o dofinansowanie projektu oraz na podstawie listy 

gmin o poziomie upowszechnienia wychowania przedszkolnego 

poniżej średniej dla województwa podkarpackiego – załącznik do 

regulaminu naboru. Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu 

niniejszego kryterium zostały zawarte w punkcie 3.2 wniosku. 

Definicja/wyjaśnienie  

kryterium premiującego nr 3 (bez zmian)   



Działanie 9.3  

 PODNOSZENIE KOMPETENCJI 

OSÓB DOROSŁYCH W 

OBSZARZE TIK I JĘZYKÓW 

OBCYCH  

Cel szczegółowy: 

 
Wzrost kompetencji w obszarze TIK i języków obcych u osób 

dorosłych będących w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.  



• nr 29: prośba o wyjaśnienie maksymalnego kosztu na 1 

uczestnika – kryterium dostępu nr 5 

• nr 30: wniosek o usunięcie kryterium premiującego nr 2 

– uwaga nieuwzględniona, jednakże zmodyfikowano 

uzasadnienie dla kryterium 

• nr 31: propozycja dodania kryterium premiującego dla 

szkoleń osób o najniższych kwalifikacjach  ISCED 1-2 – 

uwaga uwzględniona 

• nr 32: propozycja dodania kryterium premiującego 

wsparcie dla osób, które nie otrzymały analogicznego 

wsparcia w poprzednim okresie programowania – 

uwaga uwzględniona 

• nr 27, 28 – uwagi dotyczyły kryteriów dla typów 

projektów z zakresu szkoleń językowych – które nie 

są obecnie przedmiotem obrad KM 

Kryteria dostępu  - bez zmian 

Zgłoszone uwagi 



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 dostępu nr 1 (bez zmian) 

 



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 (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.  

Definicja/wyjaśnienie kryterium dostępu nr 1 (bez zmian) 

 



Projekt obejmuje wsparciem, co najmniej 

150 osób. 

Kryterium dostępu nr 2 (bez zmian) 

 



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.  

Definicja/wyjaśnienie kryterium dostępu nr 2  

(bez zmian) 

 



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 dostępu nr 3 (bez zmian) 

 



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. 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. 

Definicja/wyjaśnienie kryterium dostępu nr 3 (bez zmian) 

 



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 dostępu nr 4 (bez zmian) 

 



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 

nie potwierdzającego 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).  

Definicja/Wyjaśnienie kryterium dostępu nr 4 (bez zmian) 

 



Maksymalny koszt przypadający na jednego 

uczestnika projektu nie może przekroczyć kwoty  

3 675,00 zł. 

Kryterium dostępu nr 5 (bez zmian) 

 



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. 

Definicja wyjaśnienie kryterium dostępu nr 5 (bez zmian) 

 



 

Kryteria premiujące do 

Działania 9.3 
 

(zmiana wyjaśnienia do kryterium nr 2,  

nowe kryterium nr 3) 



Osoby z niepełno sprawnościami stanowią, co 

najmniej 20 % uczestników projektu, a realizowane 

wsparcie w ramach projektu dostosowane jest do 

specyficznych potrzeb tej grupy i udzielane jest 

przez podmiot posiadający odpowiedni potencjał w 

tym zakresie. 

 

Premia: 10 punktów 

Kryterium premiujące nr 1 (bez zmian) 

 



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 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 

musistanowić, 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.  

Definicja/wyjaśnienie kryterium premiującego nr 1 (bez zmian) 
 



Wnioskodawca posiada siedzibę na 

terenie województwa podkarpackiego. 
 

 

Premia: 20 punktów 
 

 

Kryterium premiujące nr 2 (bez zmian) 

 



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. 

Definicja/wyjaśnienie kryterium premiujące nr 2  

(zmiana: uwaga nr 30) 



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. 

 

Premia: 10 punktów 
 

 

Kryterium premiujące nr 3  

(nowe kryterium, uwagi nr 31 i 32) 



Zgodnie z SzOOP 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.  

 

Definicja/wyjaśnienie kryterium premiujące nr 3 

(nowe wyjaśnienie, uwagi nr 31 i 32) 



Działanie 9.5  

 PODNOSZENIE KOMPETENCJI 

OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH 

POZASZKOLNYCH 

Cel szczegółowy: 

 

Wzrost kwalifikacji osób dorosłych poprzez 

uczestnictwo w pozaszkolnych formach kształcenia. 

 



• nr 33: zastrzeżenia do definicji kryterium dostępu nr 2 – 

uwaga uwzględniona - zmodyfikowano definicję 

• nr 34: prośba o rozważenie możliwości dodatkowego 

premiowania komplementarności z projektami w zakresie 

szkolnictwa zawodowego realizowanymi w bieżącej 

perspektywie finansowej  - uwaga nieuwzględniona 

• nr 35 (identyczna jak nr 30): wniosek o usunięcie kryterium 

premiującego nr 2 – uwaga nieuwzględniona - jednakże 

zmodyfikowano uzasadnienie dla kryterium 

 

Autokorekta: doprecyzowanie definicji/wyjaśnienia  

w kryterium dostępu nr 1 

Zgłoszone uwagi 



Projekt zakłada wsparcie w odniesieniu do 

wszystkich uczestników projektu prowadzące do 

uzyskania kwalifikacji zawodowych 

zweryfikowanych w procesie obiektywnej walidacji  

i potwierdzonych rozpoznawalnym w danym 

sektorze/branży certyfikatem. 

Kryterium dostępu nr 1 (bez zmian) 

  



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.  

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 (np.: po 

 ukończeniu nauki zawodu u rzemieślnika, po ukończeniu  

 kwalifikacyjnego kursu zawodowego); 

2) dokument został wydany przez organy władz publicznych lub 

 samorządów zawodowych (np.: Urząd Dozoru Technicznego czy Instytut 

 Spawalnictwa) na podstawie ustawy lub rozporządzenia; 

Definicja/wyjaśnienie kryterium dostępu nr 1 

(zmiana – autokorekta) 



3) dokument potwierdza uprawnienia do wykonywania zawodu na danym 

 stanowisku (tzw. uprawnienia stanowiskowe, np.: operator koparki) i został 

 wydany po przeprowadzeniu walidacji; 

4) dokument jest certyfikatem, dla którego wypracowano system  walidacji  

 i  certyfikowania efektów uczenia się na poziomie  międzynarodowym; 

5)  dokument spełnia łącznie poniższe warunki: 

 a) walidacja efektów uczenia się została przeprowadzona zgodnie  

  z  wewnętrznym system zapewniania jakości przeprowadzanych  

   procesów, 

 b) wydany certyfikat zawiera opis efektów uczenia się, 

 c) wydany certyfikat jest rozpoznawalny w danej branży, tzn.  spełnia co 

  najmniej jedną z poniższych przesłanek: 

  • uprawnia do wykonywania danego zawodu/ prowadzenia   

   działalności w danym zakresie albo 

  • jest umocowany prawnie (polskie przepisy prawne odwołują  

   się wprost do danego certyfikatu/ egzaminu) albo 

  • został przyznany przez organizacje międzynarodowe    

   (rządowe lub pozarządowe) albo 

  • jest umocowany prawnie w co najmniej dwóch krajach. 

Definicja/wyjaśnienie kryterium nr 1 cd. 



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. 

Weryfikacja spełnienia kryterium będzie odbywać się na podstawie treści wniosku o 

dofinansowanie projektu. Wnioskodawca powinien wskazać, które z wyżej 

wymienionych warunków spełnia certyfikat, który mają uzyskać uczestnicy projektu 

wraz z uzasadnieniem zawierającym podstawę prawną lub inne odpowiednie 

informacje niezbędne do wykazania, że projekt spełnia to kryterium dostępu. 

Zaleca się, aby zapisy świadczące o spełnieniu niniejszego kryterium zostały 

zawarte w punkcie 3.1 oraz 4.1 wniosku. 

Definicja/wyjaśnienie kryterium nr 1 cd. 



Projekt obejmuje wsparciem co najmniej 150 

osób. 

Kryterium dostępu nr 2 (bez zmian) 



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. 

. 

Definicja/wyjaśnienie kryterium dostępu nr 2  

(zmiana wyjaśnienia – uwaga nr 33) 



Minimum 60% uczestników projektu stanowią osoby o 

niskich kwalifikacjach i/lub  osoby w wieku 50 lat i 

więcej. 

Kryterium dostępu nr 3 (bez zmian)  

 



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). 

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. 

Definicja/wyjaśnienie kryterium dostępu nr 3 (bez zmian) 

 



Minimum 50% uczestników projektu nabędzie 

kwalifikacje zawodowe. 

Kryterium dostępu nr 4 (bez zmian) 

 

 



 
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. 

 

Definicja/wyjaśnienie kryterium dostępu nr 4  

(bez zmian) 

 



Działania realizowane w ramach projektu są 

organizowane we współpracy z 

potencjalnymi pracodawcami uczestników 

projektu. 
 

Kryterium dostępu nr 5 (bez zmian) 

 



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. 

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.  

Definicja/wyjaśnienie kryterium dostępu nr 5 

(bez zmian) 

 



 

Kryteria premiujące do 

Działania 9.5 
(1 zmiana – wyjaśnienia do kryterium nr 3)  



Projekt zakłada objęcie wsparciem w formie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych wszystkich 

uczestników projektu. 

 

 

Premia: 10 punktów 

  

Kryterium premiujące nr 1(bez zmian) 
  
 



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 słabo rozpowszechniona, tj.  do egzaminu potwierdzającego 

kwalifikacje zawodowe przystąpiło w roku 2013 r. - 20 osób, w 2014 r. - 

214 osób, a w 2015 r. – 336 osób, które ukończyły kkz w skali 

województwa. Wynika to z niewielkiej znajomości tej formy kształcenia w 

społeczeństwie. Środki EFS powinny przyczynić się do upowszechnienia 

kkz jako formy podnoszenia 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.  

Definicja/wyjaśnienie kryterium premiującego nr 1 

(bez zmian) 

 
 



Kryterium komplementarności wsparcia . 

 

Premia: 10 punktów 

Kryterium premiujące nr 2 (bez zmian) 

 



Kryterium ma na celu osiągnięcie komplementarności realizowanego projektu  

z innymi 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. 
 

Definicja/wyjaśnienie Kryterium premiujące nr 2  
(bez zmian) 

 



Wnioskodawca posiada siedzibę na terenie 

województwa podkarpackiego. 

 

 

Premia:20 punktów 
 

 

Kryterium premiujące nr 3 (bez zmian) 

 



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. 

Definicja/wyjaśnienie Kryterium premiującego nr 3 

(zmiana wyjaśnienia– uwaga nr 35 -identyczna jak nr 30) 
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