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 Infrastruktura pomocy 

społecznej 

 

 

Cel szczegółowy: 

 

Lepsza dostępność usług 

społecznych. 



Typy projektów przewidziane do realizacji  

(projekt SZOOP wrzesień 2015r.): 
 

 

Typ 1. Infrastruktura podmiotów  świadczących usługi pomocy 

społecznej. 

 

Typ 2. Infrastruktura jednostek systemu wspierania rodziny i 

systemu pieczy zastępczej. 

 

Typ 3. Mieszkania wspomagane, chronione i socjalne. 

 

Typ 4. Infrastruktura usług w zakresie opieki nad dziećmi w  

wieku do lat 3 (żłobki) 



 

Beneficjenci: 

 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

• spółki, w których JST mają większość udziałów lub akcji, 

• podmioty działające w oparciu o umowę / porozumienie w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego,  

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną, 

• podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie statutowo działające 

w obszarze pomocy i integracji społecznej – w zakresie inwestycji 

związanych z infrastrukturą podmiotów świadczących usługi 

pomocy społecznej, wspierania rodziny, pieczy zastępczej i rozwoju 

mieszkalnictwa wspomaganego, chronionego i socjalnego, 

tworzenia i funkcjonowania instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 

 
 



Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów (kwota 

dofinansowania publicznego): 
 

30 963 792 EUR. 

  

Planowany termin rozpoczęcia  naboru 

wniosków: 

IV kwartał 2015 roku.  

  



 

1. Zakaz współfinansowania projektów z Funduszu Dopłat 

 
Brak możliwości  współfinansowana ze środków Funduszu Dopłat w oparciu 

o ustawę z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym tworzenia lokali socjalnych, 

mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych. 

 

Uwaga. 

 

Ograniczenie to dotyczy typu 3.- mieszkania wspomagane, chronione i socjalne. 

 

Kryteria formalne dopuszczające 

specyficzne 



 

Kryteria merytoryczne dopuszczające 

specyficzne  

1. Ograniczenia dla budowy nowych obiektów (wszystkie typy 

projektów). 

2. Brak wsparcia dla opieki instytucjonalnej 

 Ograniczenie to dotyczy typu 1 (pomoc społeczna) i typu 2 projektu 

(wsparcie rodzin i pieczy zastępczej) 

 

3. Usługi świadczone w lokalnej społeczności  

Ograniczenie to dotyczy typu 1 i typu 2 projektu. 



 
 

Kryteria merytoryczne jakościowe 



1. Udział ludności w wieku poprodukcyjnym na poziomie gminy. 
Premiowane będą projekty zlokalizowane w gminach o najwyższym odsetku 

ludności w wieku poprodukcyjnym w ludności ogółem na poziomie gminy 

(dane za rok poprzedzający złożenie wniosku) na podstawie Banku Danych 

Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego. 

2. Preferencja opieki dziennej. 
Premiowane będą projekty dotyczące placówki świadczących usługi w 

systemie dziennym np. środowiskowe domy samopomocy, Dzienne Domy 

Pomocy Społecznej. 

Typ 1 projektu: Infrastruktura podmiotów  świadczących 
usługi pomocy społecznej 



3. Preferencja dla placówek opiekuńczo-pobytowych -przejście i/lub 

rozszerzenie oferty w kierunku usług świadczonych w lokalnej 

społeczności.   
Premiowane będą projekty placówek opiekuńczo-pobytowych, które w celu przejście 

i/lub rozszerzenie usług wobec osób będących w opiece instytucjonalnej do opieki 

realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o ile przyczyni się 

to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych. 

Premiowane będą projekty placówek opiekuńczo-pobytowych, które przewidują  

przejście i/lub rozszerzenie usług wobec osób będących w opiece instytucjonalnej 

do opieki realizowanej w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności, o 

ile przyczyni się to do zwiększenia liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych 

(w postaci usług świadczonych w lokalnych społeczności). 

 

4. Efektywność kosztowa projektu. 
W ramach kryterium preferowane będą projekty, w których najmniejszym 

kosztem uzyskane będą efekty w postaci ilości miejsc w obiektach 

będących podmiotem wsparcia w projekcie. 

 

P. Przemysław Herman:  To nie powinno działać na zasadzie preferencji ponieważ taki jest  wymóg, 

że w ogóle nie należy wspierać infrastruktury, która służyłaby opiece instytucjonalnej.   

 

Uwaga uwzględniona:  doprecyzowano kryterium 



5. Komplementarność  do projektów finansowanych z EFS. 
Punkty będą przyznawane jeśli grupa docelowa otrzymuje lub otrzymała 

wsparcie z EFS w perspektywie 2007-2013 lub grupa docelowa otrzymuje lub 

otrzymała wsparcie w ramach EFS w perspektywie 2014-2020. 

Punkty uzyskają projekty, których grupa docelowa jest zgodna z grupą 

docelową określoną w osi VIII RPO WP 2014-2020 

P.Tadeusz Chrzan  - Grupa docelowa otrzymuje lub otrzymała wsparcie w ramach EFS w perspektywie 

finansowej 2014 – 2020. Przy pierwszych naborach będzie to kryterium nie do spełnienia. Może 

należałoby ująć, obowiązek aplikowania do osi EFS. 

Uwaga uwzględniona. Skorygowano  opis kryterium 

P. Przemysław Herman – uwaga dot. doprecyzowania pojęcia grupy docelowej - uwzględniona 

6. Poprawa efektywności energetycznej.  
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace 

budowlane i/lub zakup wyposażenia przyczyniające się do poprawy 

efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności 

energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą 

być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu. 



7. Udział partnerów w projekcie wymienionych w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa w 

celu realizacji zadań projektu pomiędzy podmiotami statutowo działającymi 

w obszarze pomocy i integracji społecznej. 

8. Gotowość do realizacji projektu.  
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, 

ważnego pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia budowy i 

posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku 

sprzeciwu dla takiego zgłoszenia. 



1. Efektywność kosztowa projektu.  
Efektywność mierzona będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR 

oraz wskaźnika rezultatu – liczby miejsc utworzonych w objętej wsparciem 

infrastrukturze.  Ocenie podlegać (Premiowane) będą projekty w których 

najniższym kosztem środków unijnych uzyskuje się największy efekt. 

2. Komplementarność  do projektów finansowanych z EFS. 
Punkty będą przyznawane jeśli grupa docelowa otrzymuje lub otrzymała 

wsparcie z EFS w perspektywie 2007-2013 lub grupa docelowa otrzymuje lub 

otrzymała wsparcie w ramach EFS w perspektywie 2014-2020. 

P. Przemysław Herman  

Punkty uzyskają projekty, których grupa docelowa jest zgodna z grupą 

docelową określoną w osi VIII RPO WP 2014-2020 

 

 

Typ 2 projektu. Infrastruktura jednostek systemu 
wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 
 

P. Przemysław Herman – uwaga dot. doprecyzowania pojęcia grupy docelowej - uwzględniona 



3. Infrastruktura rodzinnej pieczy zastępczej. 
Premiowane będą projekty obejmujące inwestycje w bazę lokalową oraz 

wyposażenie podmiotów realizujących wsparcie na rzecz rozwoju 

infrastruktury rodzinnej pieczy zastępczej. 

Premiowane będą projekty obejmujące inwestycje w bazę lokalową oraz 

wyposażenie niezbędne dla realizacji rodzinnej pieczy zastępczej w 

rozumieniu Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej, tj. niezbędnych dla rodzin zastępczych zawodowych i 

rodzinnych domów dziecka. 

4. Preferencje dla placówek wsparcia dziennego. 
Premiowane będą projekty obejmujące inwestycje w bazę lokalową oraz 

wyposażenie placówki wsparcia dziennego. 

P. Przemysław Herman: Propozycja konkretnego zapisu ponieważ dotychczasowy zapis był zbyt 

lakoniczny i nie gwarantował  wsparcia   wymaganej infrastruktury.  

Uwaga uwzględniona. 



7. Gotowość do realizacji projektu. 
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, 

ważnego pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia budowy i 

posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku 

sprzeciwu dla takiego zgłoszenia. 

6. Udział partnerów w projekcie wymienionych w ustawie o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa w 

celu realizacji zadań projektu pomiędzy podmiotami statutowo działającymi 

w obszarze pomocy i integracji społecznej. 

5. Poprawa efektywności energetycznej. 
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace 

budowlane i/lub zakup wyposażenia przyczyniające się do poprawy 

efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności 

energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą 

być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu. 



2. Efektywność kosztowa projektu. 
Efektywność mierzona będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR 

oraz wskaźnika rezultatu – liczby miejsc utworzonych w objętej wsparciem 

infrastrukturze.  Ocenie podlegać (Preferowane) będą projekty o 

najkorzystniejszej wartości ilorazu (czyli o najmniejszej jego wartości, która 

oznacza, iż najniższym kosztem środków unijnych uzyskuje się największy 

efekt). 

1. Powiązania z aktywizacją społeczno-zawodową.  
Premiowane będą kompleksowe projekty  obejmujące  infrastrukturę 

mieszkaniową (mieszkania wspomagane, chronione, socjalne) oraz 

infrastrukturę służącą aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

Typ 3 projektu: Mieszkania wspomagane, chronione i 
socjalne. 

 
 

P. Przemysław Herman – uwaga dot. doprecyzowania  opisu kryterium (spójność  mieszkań 

wspomaganych  z aktywizacją zawodową)   

Uwaga uwzględniona  



4. Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych. 
Premiowane będą projekty kompleksowe, które obejmują mieszkania 

wspomagane oraz infrastrukturę służącą do rehabilitacji i reintegracji  

zawodowej i społeczne. 

3. Komplementarność  do projektów finansowanych z EFS. 
Punkty będą przyznawane jeśli grupa docelowa otrzymuje lub otrzymała 

wsparcie z EFS w perspektywie 2007-2013 lub grupa docelowa otrzymuje lub 

otrzymała wsparcie w ramach EFS w perspektywie 2014-2020. 

Punkty uzyskają projekty, których grupa docelowa jest zgodna z grupą 

docelową określoną w osi VIII RPO WP 2014-2020 

 

 P. Przemysław Herman – uwaga dot. doprecyzowania pojęcia grupy docelowej - uwzględniona 

P. Przemysław Herman – uwaga dot. doprecyzowania  kryterium (spójność  mieszkań wspomaganych  z 

aktywizacją zawodową)   

Wyjaśnienie i doprecyzowanie: „Premiowane będą projekty kompleksowe, które obejmują 

mieszkania wspomagane oraz infrastrukturę służącą do rehabilitacji i reintegracji zawodowej i 

społecznej” 



6. Gotowość do realizacji projektu. 
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, 

ważnego pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia budowy i 

posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku 

sprzeciwu dla takiego zgłoszenia. 

 

7. Udział partnerów w projekcie. 
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa. 

5. Poprawa efektywności energetycznej. 
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace 

budowlane i/lub zakup wyposażenia przyczyniające się do poprawy 

efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności 

energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą 

być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu. 

 



2. Efektywność kosztowa projektu. 
Efektywność mierzona będzie ilorazem wartości dofinansowania z EFRR 

oraz wskaźnika rezultatu – liczby miejsc utworzonych w objętej wsparciem 

infrastrukturze.  Ocenie podlegać (Premiowane) będą projekty w których 

najniższym kosztem środków unijnych uzyskuje się największy efekt. 

1. Urodzenia żywe na 1 000 ludności. 
Ocenie podlega wskaźnik urodzeń żywych na 1000 ludności obliczony jako 

średnia arytmetyczna z 2 lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia 

wniosku o dofinansowanie na obszarze gminy. 

Typ 4 projektu: Infrastruktura usług w zakresie opieki nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki) 



3. Lokalizacja projektu  na obszarze wiejskim lub miast do 10 tys. 

mieszkańców. 
Kryterium premiować będzie projekty zlokalizowane  na obszarach wiejskich 

lub w miastach do 10 tys. Mieszkańców. 

4. Komplementarność  do projektów finansowanych z EFS. 
Punkty będą przyznawane jeśli grupa docelowa otrzymuje lub otrzymała 

wsparcie z EFS. W ramach kryterium ocenie podlegać będzie zastosowanie 

preferencji dla osób najbardziej zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 

tym osób ze społeczności marginalizowanych  (objętych wsparciem z EFS) 

w zakresie korzystania z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji 

projektu z EFRR.  
Jeśli w ramach projektu beneficjent przewiduje zastosowanie preferencji, w 

zakresie korzystania z infrastruktury/wyposażenia powstałej w wyniku 

realizacji projektu EFRR  (np. w regulaminie rekrutacji dzieci do oddziałów 

żłobkowych), dla grup niedostatecznie reprezentowanych, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym osób ze 

społeczności marginalizowanych (objętych wsparciem z EFS. 

P. Przemysław Herman – uwaga dot. doprecyzowania  kryterium ( Co oznacza zastosowanie preferencji 

dla osób wykluczonych?) 

Uwaga uwzględniona 



6. Wzrost dostępności miejsc w żłobkach/klubach dziecięcych 

przyzakładowych.  
W ramach kryterium premiowane będą projekty infrastrukturalne mające na 

celu tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 ulokowanych przy 

zakładach pracy. 

5. Poprawa efektywności energetycznej. 
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace 

budowlane i/lub zakup wyposażenia przyczyniające się do poprawy 

efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności 

energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą 

być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu. 

 



7. Gotowość do realizacji projektu. 
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, 

ważnego pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia budowy i 

posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku 

sprzeciwu dla takiego zgłoszenia. 

8. Udział partnerów w projekcie. 
 Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa. 



Uwagi  dot. poddziałania 6.4.1. 

nieuwzględnione  

 
 

Uwagi  dot. poddziałania 6.2.2 

nieuwzględnione - wyjaśnione 



P. Przemysław  Herman - Uwaga (dotyczy  wydajności  energetycznej) 
Dotyczy: Punkty przyznane będą w zależności od udziału wydatków na poprawę wydajności energetycznej 
budynków w kosztach kwalifikowanych projektu. Może sztucznie zawyżać wydatki na ten cel. Proszę rozważyć 
modyfikację sposobu oceny tego kryterium. 
Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie. Zastosowane przedziały punktowe nie powinny zawyżać wydatków na 
poprawę efektywności energetycznej. Najwyżej punktowany udział wydatków to 5%. W sytuacji, gdy udział 
wydatków związanych z poprawą efektywności energetycznej będzie wyższy niż 5 %, beneficjent nie otrzyma więcej 
punktów. 
 
P. Przemysław  Herman - Uwaga (dotyczy  kryterium  odnoszącego się do partnerstwa w projekcie.) 
Rola partnera w projekcie powinna być określona – np. że partner realizuje minimum 1 czy 2 zadania merytoryczne. 
Pozwoli to uniknąć „fikcyjnych” partnerstw.  
Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie.  
Partnerstwo zostało doprecyzowane w art. 33 ustawy wdrożeniowej: "… może zostać utworzone partnerstwo, przez 
podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie 
projekt”. 
 
P. Przemysław  Herman - Uwaga dotyczy  typ 3, kryterium  7 
Kryterium jest inaczej sformułowane niż poprzednie kryterium dot. partnerstwa. Proszę ewentualnie ujednolicić 
(+uwaga do poprzedniego kryterium) o ile nie jest to czymś uzasadnione.  
Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie.  
W tym typie projektów ze względu na specyfikę wsparcia (mieszkania wspomagane, chronione i socjalne) 
powiązane z aktywizacją zawodową i społeczną właściwym jest  nieograniczanie  partnerów  w obszarach 
wskazanych w Ustawie wdrożeniowej tylko do działających statutowo w obszarze pomocy i integracji społecznej. 
 
 



P. Stanisława Bęben - Uwaga (dotyczy  typ 1 kryterium nr 3: Lokalizacja projektu  na obszarze wiejskim lub miast do 
10 tys. mieszkańców) 
Propozycja: Projekt  niezlokalizowany na obszarze wiejskim lub  w miastach do 10 tyś mieszkańców –  10 pkt. 
 
Uwaga nieuwzględniona 
RPO WP na lata 2014-2020 koncentruje się na rozwiązaniu problemów małych miejscowości wsi, gdzie problem 
opieki nad dziećmi do lat 3 jest największy.  
Zgodnie z RPO, str. 184 „Żłobki oraz oddziały żłobkowe mieszczą się głównie w większych miastach regionu, w 
których ze względu na najwyższą aktywność zawodową rodziców zapotrzebowanie na te placówki jest największe. 
W związku z tym, największy problem z dostępem do ww. placówek mają rodzice dzieci mieszkających na wsi czy 
też w małych miejscowościach”, stąd kryterium premiujące obszary wiejskie. Nie zasadnym byłoby punktowanie 
obszarów spoza terenów wiejskich w kryterium dedykowanym obszarom wiejskim. 
 
P. Stanisława Bęben - Uwaga dotyczy  (3 typ projektu, kryterium nr 4) 
W ramach kryterium premiowane są jedynie mieszkania wspomagane, które w sposób kompleksowy zaspakajają 
potrzeby mieszkaniowe osób z niepełnosprawnościami. 
Propozycja: Premiowane będą mieszkania, wspomagane, chronione, i socjalne, które w sposób kompleksowy 
zaspakajają potrzeby mieszkaniowe osób niepełnosprawnych. 
 
Uwaga nieuwzględniona 
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na 
lata 2014-2020, wsparcie może dotyczyć mieszkań wspomaganych. Natomiast mieszkanie socjalne nie jest formą 
mieszkania wspomaganego. 
 



 

Działanie 6.4 

 Infrastruktura edukacyjna 
 

 

Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola 

 

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz PWSZ 

 

Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo ogólne 

 

Poddziałanie 6.4.4 Instytucje popularyzujące naukę 

 

 

 

 



 

 

Poddziałanie 6.4.1 Przedszkola 

 

 

 

Cel szczegółowy: 

 

Zwiększona dostępność 

edukacji przedszkolnej. 



 

Beneficjenci: 

 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną, 

• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły 

i placówki tworzące system oświaty, 

• organizacje pozarządowe, 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 

i związków wyznaniowych, 

• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane 

przez lidera. 
 



Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów (kwota 

dofinansowania publicznego): 
 

5 514 987 EUR. 

  

Planowany termin rozpoczęcia  naboru 

wniosków: 

IV kwartał 2015 roku.  

  



Kryteria merytoryczne dopuszczające 

specyficzne  

  

1. Ograniczenie dla budowy nowych budynków 

 

2. Infrastruktura będzie bezpośrednio związana z celami 

edukacyjnymi. 
 

 
Uwaga KE: The admissibility merit criterion for all 6.4 sub-measures No 2 should be clarified – does it 

only concern sub-measure 6.4.4?  (kryterium 2 wskazane tylko dla 6.4.4). 

Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie. 

Kryterium ma zastosowanie nie tylko dla poddziałania 6.4.4., ale dla całego działania 6.4. Celem 

kryterium jest dopuszczenie do dofinansowania infrastruktury bezpośrednio wykorzystywanej na 

cele edukacyjne. 
 
 

 

 

. 



 
 

Kryteria merytoryczne jakościowe 



1. Realizacja projektu na obszarach deficytu miejsc przedszkolnych.  
Kryterium premiuje miejsca (gminy) realizacji projektu na obszarach o 

najniższych odsetkach dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego w 

ogólnej liczbie dzieci w wieku 3-5 lat. 

2. Uwarunkowania demograficzne. 

Kryterium preferuje projekty realizowane na obszarach o wzrostowej 

wartości  (dodatniej) liczby  ludności w okresie 4 lat, od roku 

poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

3. Preferencje terytorialne. 

Ocenie podlegać  Preferowana będzie  lokalizacja projektu na terenie 

powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego 

ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, 

kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego. 



4. Efektywność kosztowa wskaźnika liczba miejsc objętych 

wsparciem.  

W ramach kryterium preferowane będą projekty w których najniższym 

kosztem uzyskane będą efekty w postaci ilości miejsc w obiektach 

będących przedmiotem wsparcia w projekcie 

5. Utworzona liczba miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt 

dzieci.  
Kryterium premiować będzie projekty o największej liczbie 

nowoutworzonych miejsc przeznaczonych na zbiorowy pobyt dzieci w 

przedszkolach lub innych formach edukacji przedszkolnej. Kryterium będzie 

mierzone ilorazem nowej powierzchni utworzonej na zbiorowy pobyt dzieci 

powstałej w wyniku realizacji projektu i powierzchni przypadającej na jedno 

dziecko. 



6. Poprawa efektywności energetycznej.  
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace 

budowlane i/lub zakup wyposażenia przyczyniające się do poprawy 

efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności 

energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą 

być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu. 

8. Udział partnerów w projekcie.  
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa. 

7. Gotowość do realizacji projektu. 
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, 

ważnego pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia budowy i 

posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku 

sprzeciwu dla takiego zgłoszenia. 

Uwaga KE: Criterion No 8 (partnership) - Although it only accounts for 5 out of 100 points (similarly to all 

the other sub-measures), it is questionable how relevant the criterion is in the case of pre-schools. 

Uwaga uwzględniona. 

Kryterium usunięto.  

 

. 



 
 

Uwagi  dot. poddziałania 6.4.1. 

nieuwzględnione - wyjaśnione 



 

 

Uwaga KE:  kryterium merytoryczne dopuszczające 

The criteria promote projects in areas with lowest share of children in pre-school education (No 1), with 

highest expected population increase in the coming years (No 2) and highest number of new places (No 

5). However, it should also be assessed whether the number of new places corresponds to the needs of 

the area taking into account the current needs and the demographic trends. ( Przeprowadzenie analizy 

potrzeb pod katem tworzenia nowych miejsc  i trendów demograficznych) 

 

Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie. 

Studium wykonalności będzie musiało  przestawić wymagane informacje w tym zakresie zgodnie z 

zapisami zawartymi w RPO, gdzie wsparcie uzależnione jest od posiadania jasnej wizji i kompleksowych 

planów wykorzystania posiadanej infrastruktury. Obszar ten będzie przedmiotem analizy w ramach 

kryterium dopuszczającego merytorycznego pn.  „Logika projektu„ 

Ponadto, jak zauważono w uwadze, trendy demograficzne będą podstawą do dokonania oceny projektu 

w ramach kryterium 2 „Uwarunkowania demograficzne” 



 
P. Stanisława Bęben: dotyczy kryterium nr 1: Realizacja projektu na obszarach deficytu miejsc 

przedszkolnych podpunkt f: Projekt realizowany na obszarze  o odsetku dzieci w placówkach wychowania 

przedszkolnego na poziomie powyżej niż  90,01%  włącznie otrzymuje 0 punkty. 

 

Propozycja : w ostatnim przedziale  (powyżej niż  90,01%) – 5 pkt (zamiast 0). 

 

Uwaga nieuwzględniona. 

Zapisy RPO wskazują na konieczność wyrównania dostępu oraz upowszechnieniem edukacji 

przedszkolnej na obszarach gdzie odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym jest niski.  

Zapisy RPO WP na lata 2014-2020 mówią też: „Interwencja w ramach priorytetu, skierowana zostanie na 

wsparcie niedostatecznie rozwiniętego systemu opieki nad dziećmi, który stanowi aktualnie strukturalny 

problem rynku pracy w regionie. Podejmowane działania umożliwią zwiększenie dostępu do tego typu 

usług. Wspieranie infrastruktury edukacji przedszkolnej, pozwoli pogodzić pracę z życiem rodzinnym, co 

jest warunkiem niezbędnym dla zwiększenia zatrudnienia wśród młodych rodziców, w tym, w 

szczególności kobiet.” 

W związku z powyższym premiowaniu podlegają projekty z obszarów o najniższym odsetku dzieci w 

placówkach wychowania przedszkolnego. 



P. Stanisława Bęben:  kryterium nr 3: Preferencje terytorialne: Ocenie podlegać będzie lokalizacja 

projektu na terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, 

leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego. 

Propozycja: kryterium niespełnione – 10 pkt 

Uwaga nieuwzględniona. 

Preferencje wynikają wprost z zapisu  RPO WP na lata 2014-2020 „Projekty objęte priorytetem, 

realizowane będą na terenie całego województwa. Ponadto przewidziano preferencyjne wsparcie dla 

następujących powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, 

leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego.” 

 

P. Tadeusz Chrzan: Kryterium  nr 3 zakłada punktowe preferencje terytorialne dla powiatów – 

jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, 

niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego. 

Fakt przyznania dodatkowych punktów dla 11 powiatów z obszarów  w województwie podkarpackim 

wymagające szczególnego wsparcia w kontekście równoważenia rozwoju nie uzasadnia wskazanego w 

Kryteriach poziomu punktacji, tj. 15.  

Propozycja zmiany liczby punktów z 15 na 5. 

Uwaga nieuwzględniona.  

 



 

 

Poddziałanie 6.4.2 Kształcenie 

zawodowe i ustawiczne oraz 

PWSZ 

 

 

Cel szczegółowy: 

 

Lepsze warunki kształcenia 

zawodowego i ustawicznego 



 

Beneficjenci: 

 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną, 

• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły 

i placówki tworzące system oświaty, 

• organizacje pozarządowe, 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 

i związków wyznaniowych, 

• publiczne uczelnie zawodowe (Państwowe Wyższe Szkoły 

Zawodowe), 

• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane 

przez lidera. 



Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów (kwota 

dofinansowania publicznego): 
 

 - 14 355 870 EUR 

  

 

Planowany termin rozpoczęcia  naboru 

wniosków: 
 

IV kwartał 2015 roku.  

  



Kryteria merytoryczne dopuszczające 

specyficzne 

  

1. Ograniczenie dla budowy nowych budynków 

 

2. Infrastruktura będzie bezpośrednio związana z celami 

edukacyjnymi. 
 

 



 
 

Kryteria merytoryczne jakościowe 



2. Zgodność projektu z potrzebami regionalnego rynku pracy i RIS 

WP. 
Kryterium premiować będzie projekty zgodne z potrzebami regionalnego 

rynku pracy i inteligentnymi specjalizacjami regionu.  

 

1. Preferencje terytorialne. 
Ocenie podlegać Preferowana będzie lokalizacja projektu na terenie 

powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego 

ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, 

kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego. 



4. Powiązanie systemu oświaty z przedsiębiorczością. 
Kryterium premiować będzie projekty o najszerszym zakresie współpracy z 

przedsiębiorcami oraz dostosowujące w jak największym stopniu 

infrastrukturę do warunków rzeczywistego środowiska pracy zawodowej.  

 

 

Uwaga KE: Pointed criterion No 4 (cooperation with employers) could be given max 20 points – it is of 

higher importance than criterion No 5 (currently both given max 10 points). Zwiększenie liczby punktów w 

kryterium 

Uwaga  uwzględniona. 

Proponuje się zwiększenie punktów w kryterium 4 „Powiązanie systemu oświaty z przedsiębiorczością” 

do 15 (z 10) kosztem kryterium nr 2. Zgodność projektu z potrzebami regionalnego rynku pracy i RIS WP 

(z 22 na 17). 

. 

3. Efektywność kosztowa osiągnięcia wskaźnika. 

W ramach kryterium preferowane będą projekty w których 

najniższym kosztem uzyskane będą efekty w postaci ilości miejsc w 

obiektach będących przedmiotem wsparcia w projekcie. 

 



6. Poprawa efektywności energetycznej. 
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace 

budowlane i/lub zakup wyposażenia przyczyniające się do poprawy 

efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności 

energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą 

być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu. 

7. Wykorzystanie infrastruktury do kształcenia ustawicznego. 
Kryterium premiować  będzie projekty, które przewidują wykorzystanie 

posiadanej infrastruktury oraz kadry do potrzeb kształcenia ustawicznego. 

5. Wyrównywanie szans edukacyjnych miast i wsi. 
Kryterium premiować będzie projekty o najwyższym odsetku udziału 

uczniów z terenów wiejskich. Ocena dokonywana będzie na podstawie 

wartości wskaźnika procentowego udziału osób z terenów wiejskich, która 

skorzysta z efektów projektu w  stosunku do liczby osób ogółem 

korzystających z efektów projektu. 



 

10. Udział partnerów w projekcie. 
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa. 

 

9. Gotowość do realizacji projektu. 
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, ważnego 

pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia budowy i posiadanie 

potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku sprzeciwu dla takiego 

zgłoszenia. 

8. Formy kształcenia pozaszkolnego. 
Kryterium premiować będzie projekty obejmujące wiele form kształcenia 

pozaszkolnego prowadzonego przez jednostkę. 



 
 

Uwagi  dot. poddziałania 6.4.2 

nieuwzględnione - wyjaśnione 



P. Stanisława Bęben: Uwaga dotyczy kryterium nr 1: Preferencje terytorialne: Ocenie podlegać będzie 

lokalizacja projektu na terenie powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego 

ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, 

przeworskiego.   

 

Dlatego też niezasadnym i dyskryminującym jest przyznanie beneficjentom spoza tych preferencyjnych 

powiatów „0” punktów.. Proponuje się zmianę przyznawania punktacji za kryterium: 

„Kryterium nie spełnione” – przyznać 10 punktów.. 

 

Uwaga nieuwzględniona.  

Preferencje wynikają wprost z zapisu  RPO WP na lata 2014-2020 „Projekty objęte priorytetem, 

realizowane będą na terenie całego województwa. Ponadto przewidziano preferencyjne wsparcie dla 

następujących powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, 

leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego.” 

 

 

P. Tadeusz Chrzan: Kryterium  nr 1 zakłada punktowe preferencje terytorialne dla powiatów – 

jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, 

niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego. 

 

Propozycja zmiany liczby punktów – z 15 na 5. 

  

Uwaga nieuwzględniona.  
 
 



 
Uwaga KE: An admissibility criterion checking compliance with RIS/Reg. development strategy is missing 

Brak kryterium dopuszczającego dot. zgodności z RIS i Strategią Rozwoju.. 

Uwaga nieuwzględniona - wyjaśniona 

Zastosowano  wymóg zgodności z RIS  w kryterium jakościowe nr 2. pn. Zgodność projektu  

z potrzebami regionalnego rynku pracy i RIS WP.  

Zgodnie z zapisami RPO projekty powinny wynikać z Inteligentnych Specjalizacji i/lub Strategii Rozwoju 

Regionalnego. Zapisy Strategii rozwoju województwa podkarpackiego mają charakter ramowy, 

wieloaspektowy i generalny. Rozwinięciem zapisów Strategii w zakresie innowacji jest Regionalna 

Strategia Innowacji. W związku z powyższym zastosowano  zgodność z  RIS, co tym samym warunkuje i 

zapewnia zgodność projektu ze Strategią rozwoju województwa.. 

 

P. Przemysław Herman: Niespójność pomiędzy punktacją a opisem kryterium nr 2. Brakuje punktacji dla 

zawodów deficytowych czy też branż o największym  zapotrzebowaniu na pracowników. 

Dotyczy: 

a) Projekt zgodny z potrzebami regionalnego rynku pracy – 13 pkt.  

 Uwaga nieuwzględniona - wyjaśniona.  

Zgodność z potrzebami regionalnego  rynku pracy jest odzwierciedlona przez  Ranking zawodów 

deficytowych i nadwyżkowych w województwie podkarpackim w 2014r.  

 

Uwaga KE: Criterion No 8 does not seem directly relevant for ERDF. Kryterium 8 nie dotyczy EFRR. 

Uwaga  nieuwzględniona - wyjaśniona 

Kryterium dot. form kształcenia pozaszkolnego nie oznacza finansowania kursów i innych form 

kształcenia, a wskazuje na aktywność wnioskodawcy, również na powiązanie z EFS. 
 



 

 

Poddziałanie 6.4.3 Szkolnictwo 

ogólne 

 

 

Cel szczegółowy: 

 

Lepsze warunki edukacji 

ogólnokształcącej wspierające 

kluczowe umiejętności 



 

Beneficjenci: 

 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną, 

• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły 

i placówki tworzące system oświaty, 

• organizacje pozarządowe, 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 

i związków wyznaniowych, 

• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane 

przez lidera. 



Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów (kwota 

dofinansowania publicznego): 
 

6 054 749 EUR. 

  

 

Planowany termin rozpoczęcia  naboru 

wniosków: 
 

IV kwartał 2015 roku.  

  



Kryteria merytoryczne dopuszczające 

specyficzne 

  

1. Ograniczenie dla budowy nowych budynków 

 

2. Infrastruktura będzie bezpośrednio związana z celami 

edukacyjnymi. 
 

 



 
 

Kryteria merytoryczne jakościowe 



 

2. Trendy demograficzne. 

 
W ramach kryterium preferowane będą projekty dot. szkół 

charakteryzujących się pozytywnymi trendami demograficznymi, co zapewni 

wykorzystanie wspartej infrastruktury. 

 

1. Efektywność kosztowa osiągnięcia wskaźnika. 

 

 
W ramach kryterium preferowane będą projekty w których najniższym 

kosztem uzyskane będą efekty w postaci ilości miejsc w obiektach 

będących przedmiotem wsparcia w projekcie. 

 



3. Wyposażenie w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne.  
Kryterium premiować będzie projekty uwzględniające zakup nowoczesnego 

sprzętu  ICT i/lub materiałów dydaktycznych. Dodatkowo preferencyjnie 

traktowane będą pracownie matematyczne i przyrodnicze. 

4. Preferencje terytorialne. 
Ocenie podlegać Preferowana będzie lokalizacja projektu na terenie 

powiatów: jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego 

ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, niżańskiego, lubaczowskiego, 

kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego. 



6. Poprawa efektywności energetycznej. 
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace 

budowlane i/lub zakup wyposażenia przyczyniające się do poprawy 

efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności 

energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą 

być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu. 

5. Projekt dotyczy sali gimnastycznej. 
Kryterium premiować będzie projekty dotyczące rozbudowy, nadbudowy 

i/lub przebudowy sali gimnastycznej dla potrzeb poprawy infrastruktury 

służącej do przeprowadzania lekcji wychowania fizycznego. 



 

8. Udział partnerów w projekcie. 
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa. 

 

7. Gotowość do realizacji projektu. 
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, 

ważnego pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia budowy i 

posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku 

sprzeciwu dla takiego zgłoszenia. 



 
 

Uwagi  dot. poddziałania 6.4.3 

nieuwzględnione - wyjaśnione 



 

P. Przemysław Herman: Kryterium nr 3 (wyposażenia). Tego typu działania powinny być realizowane 

w ramach interwencji EFS, zgodnie ze standardami  ujętymi w Wytycznych dot. edukacji.  

  

Uwaga nieuwzględniona. 

Zgodnie z zapisami RPO „Należy jednak podkreślić, że inwestycje infrastrukturalne w obszarze 

kształcenia ogólnego nie będą priorytetem i zgodnie z Umową Partnerstwa ograniczać się będą do 

wyposażenia lub doposażenia w nowoczesny sprzęt ICT i materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza 

matematycznych i przyrodniczych w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych”. 

 

Uwaga KE: Kryterium nr 3 – the preference to equipment linked to maths and science should be 

stronger vis a vis the rest of ICT/equipment. It should also be assessed whether the type and 

quantity of purchased ICT/equipment is adequate and proportionate for the project. How is that 

ensured in the selection criteria? 

 

Uwaga  nieuwzględniona - wyjaśniona. 

Inwestycje w kształcenie ogólne ograniczać się będą do wyposażenia w nowoczesny sprzęt ICT i 

materiały dydaktyczne pracowni, zwłaszcza matematycznych i przyrodniczych. W związku z tym  w 

kryterium w sytuacji uwzględnienia pracowni matematyczno – przyrodniczych wnioskodawca otrzymuje 

dodatkowe punkty. 

W obszarze racjonalności zakupu sprzętu nie ma możliwości zastosowania kryterium jakościowego, 

bowiem wymóg racjonalności badany będzie w ramach kryteriów dopuszczających merytorycznych (nr 10 

Wykonalność techniczna i technologiczna projektu) na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę 

jasnych wizji i planów wykorzystania powstałej infrastruktury.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
Uwaga KE: Criterion No 5 - Physical training facilities may be supported where duly justified, however it is 

not a priority and should not become systematic part of the projects by getting such preference over other 

projects. The criterion should be adjusted. Odrzucenie kryterium nr 5 dot. sal gimnastycznych. 

 

Uwaga  nieuwzględniona. 

Zgodnie z RPO WP: “poprawie jakości kształcenia ogólnego będą służyły działania polegające na 

zaspokojeniu istotnych potrzeb w zakresie infrastruktury dotyczącej m.in. niezbędnej infrastruktury 

mającej wpływ na sprawność fizyczną uczniów.” W związku z powyższym, że sale gimnastyczne stanowią 

najważniejsze zaplecze do realizacji lekcji wychowania fizycznego wprowadzono to kryterium. 

 

 

P. Przemysław Herman: Zgodnie z zapisami UP interwencja EFRR powinna stanowić uzupełnienie 

interwencji EFS. Natomiast Wytyczne dot. edukacji nie przewidują tego typu działań z związku z tym 

mamy wątpliwości czy to jest uzasadnione. 

Dotyczy: 

Kryterium premiować będzie projekty dotyczące rozbudowy, nadbudowy i/lub przebudowy sali 

gimnastycznej dla potrzeb poprawy infrastruktury służącej do przeprowadzania lekcji wychowania 

fizycznego. 

 

Uwaga nieuwzględniona. . 

Zgodnie z RPO WP: “poprawie jakości kształcenia ogólnego będą służyły działania polegające na 

zaspokojeniu istotnych potrzeb w zakresie infrastruktury dotyczącej m.in. niezbędnej infrastruktury 

mającej wpływ na sprawność fizyczną uczniów.” W związku z powyższym, że sale gimnastyczne stanowią 

najważniejsze zaplecze do realizacji lekcji wychowania fizycznego wprowadzono to kryterium.  

 



 
 
P. Stanisława Bęben: Kryterium nr 5 premiować będzie projekty dotyczące rozbudowy, nadbudowy i/lub 

przebudowy sali gimnastycznej dla potrzeb poprawy infrastruktury służącej do przeprowadzania lekcji 

wychowania fizycznego. 

Należy uwzględnić inną przyszkolną infrastrukturę sportową. Przy wielu szkołach istnieje inna 

infrastruktura sportowa, służąca do prowadzenia lekcji wychowania fizycznego, która wymaga 

modernizacji, a jest jedyną bazą do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego. 

  

Uwaga nieuwzględniona.  

Zgodnie z RPO WP: “poprawie jakości kształcenia ogólnego będą służyły działania polegające na 

zaspokojeniu istotnych potrzeb w zakresie infrastruktury dotyczącej m.in. niezbędnej infrastruktury 

mającej wpływ na sprawność fizyczną uczniów.” W związku z powyższym, że sale gimnastyczne stanowią 

najważniejsze zaplecze do realizacji lekcji wychowania fizycznego wprowadzono to kryterium. 

 

P. Tadeusz Chrzan: Kryterium nr 4    zakłada punktowe preferencje terytorialne dla powiatów – 

jasielskiego, strzyżowskiego, brzozowskiego, przemyskiego ziemskiego, leskiego, bieszczadzkiego, 

niżańskiego, lubaczowskiego, kolbuszowskiego, leżajskiego, przeworskiego. 

 

Propozycja zmiany liczby punktów: 15  na 5. się zmianę zapisów i wprowadzenie treści: 

- w kolumnie 4 Sposób oceny/punktowania:  

Uwaga nieuwzględniona.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Poddziałanie 6.4.4 Instytucje 

popularyzujące naukę 

 

 

Cel szczegółowy: 

 

Lepsze warunki edukacji 

ogólnokształcącej wspierające 

kluczowe umiejętności 



 

Beneficjenci: 

 
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, 

• inne jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 

posiadające osobowość prawną, 

• osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły 

i placówki tworzące system oświaty, 

• organizacje pozarządowe, 

• kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów 

i związków wyznaniowych, 

• porozumienia podmiotów wyżej wymienionych, reprezentowane 

przez lidera. 



Wysokość środków przeznaczonych na 

realizację projektów (kwota 

dofinansowania publicznego): 
 

16 000 000 EUR. 

  

 
Planowany termin rozpoczęcia  naboru 

wniosków: 
 

IV kwartał 2015 roku.  

  



Kryteria merytoryczne dopuszczające 

specyficzne 

 

1. Infrastruktura będzie bezpośrednio związana z celami 

edukacyjnymi. 
 

 



 
 

Kryteria merytoryczne jakościowe 



2. Doświadczenie w zakresie prowadzenia działalności edukacyjnej 

dla dzieci i dorosłych. 
Kryterium będzie premiować projekty wnioskodawców, którzy wykażą się 

udokumentowaną współpracą z innymi podmiotami oraz prowadzeniem 

działań edukacyjnych i skierowanych do różnych grup społecznych w 

okresie ostatnich 3 lat poprzedzających złożenie wniosku. 

 

1. Zakres planowanej działalności w zakresie popularyzacji nauki. 
Promowane będą projekty uwzględniające działalność w dziedzinach 

regionalnych inteligentnych specjalizacji, a także nauk ścisłych i 

przyrodniczych. 



3. Powierzchnia przeznaczona wyłącznie na działalność związaną z 

funkcjonowaniem centrum.  
Kryterium premiować będzie projekty o największej powierzchni 

pomieszczeń bezpośrednio przeznaczonych na działalność  edukacyjną 

centrum.  

4. Posiadana infrastruktura i zasoby kadrowe. 
Kryterium premiować będzie projekty o największym potencjale bazy 

rzeczowej oraz zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji działań 

edukacyjnych.  

5. Współpraca ze szkołami. 
Kryterium premiować będzie projekty, które zakładają współpracę ze 

szkołami w zakresie korzystania z usług edukacyjnych powstałych w wyniku 

realizacji centrum.  



7. Wykorzystanie różnych form przekazu. 
Kryterium będzie premiować projekty atrakcyjne w zakresie sposobu 

wykorzystania infrastruktury wykonanej w ramach projektu oraz 

planowanych form przekazu działań edukacyjnych.  

6. Zdolność instytucji do jej funkcjonowania w przyszłości. 

Potencjalna trwałość. 
Kryterium premiować będzie projekty o największym potencjale finansowym 

umożliwiającym sprawne funkcjonowanie projektu i realizację założonych 

celów po zakończeniu okresu trwałości projektu. 

 

 

P. Przemysław Herman: Kryterium chyba powinno brzmieć ” Potencjalna trwałość”  
 

Uwaga uwzględniona. 



10. Udział partnerów w projekcie. 
Preferowane będą projekty, które realizowane będą w formie partnerstwa. 

9. Gotowość do realizacji projektu. 
Punkty przyznawane będą w przypadku posiadania prawomocnego, 

ważnego pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia budowy i 

posiadanie potwierdzenia organu administracji budowlanej o braku 

sprzeciwu dla takiego zgłoszenia. 

8. Poprawa efektywności energetycznej. 
Kryterium promować będzie projekty, w których zakłada się prace 

budowlane i/lub zakup wyposażenia przyczyniające się do poprawy 

efektywności energetycznej budynków. Wydatki na poprawę efektywności 

energetycznej mogą stanowić jedynie element szerszego projektu i muszą 

być wprost powiązane z głównym przedmiotem projektu. 



 
 

Uwagi  dot. poddziałania 6.4.4 

nieuwzględnione - wyjaśnione 



 
 
KE: Kryterium nr  2  is fine, but there should also be an admissibility criterion requiring the experience in 

education and the cooperation with relevant educational/research institutions. ( brak współpracy z 

instytucjami….) 

 

Uwaga  nieuwzględniona - wyjaśnienie. 

Kryterium nr 2 premiuje najbardziej doświadczonych wnioskodawców i wnioskodawców współpracujących 

z innymi podmiotami.  

Jest natomiast odrębne specyficzne kryterium dopuszczające merytoryczne dot. celów edukacyjnych, co 

wynika wprost z zapisów programu. 

 

 

 

 KE: Kryterium nr  6 – does the criterion go beyond assessment carried out under financial criterion No 3 

on p.32 ( kryteria  finansowe  analizowane w kryteriach dopuszczających)?  

 

 

Uwaga  nieuwzględniona - wyjaśnienie 

Kryterium realizuje zapisy programu mówiące, że wsparcie może dotyczyć przedsięwzięcia, w którym 

zapewniona będzie trwałość inwestycji i zdolność do jej funkcjonowania w przyszłości. Obszar trwałości 

projektu i kondycja wnioskodawców jest przedmiotem analizy na etapie oceny merytorycznej 

dopuszczającej, a celem niniejszego kryterium jest premiowanie wnioskodawców o najwyższym i 

najlepszym potencjale finansowym. 



 KE – uwagi  wspólne dla działania 6.4 – dot. kryteriów dopuszczających 

merytorycznych. 

 
Uwaga KE: Common admissibility merit criterion for all 6.4 sub-measures should be added in line with 

ROP requirement for all investments: posiadanie jasnej  wizji i kompleksowych planów wykorzystania 

infrastruktury oraz jej powiązania  z  działaniami  EFS. 

 

Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie 

Wymóg taki został określony w RPO w odniesieniu do poddziałań 6.4.1, 6.4.2. i 6.4.3. Konieczność 

posiadania jasnej wizji i planów wykorzystania infrastruktury nie została pominięta, ponieważ 

wnioskodawca w studium wykonalności będzie musiał  przestawić wymagane informacje w tym zakresie. 

Obszar ten będzie przedmiotem analizy w ramach kryterium dopuszczającego merytorycznego pn.  

Logika projektu.. 

 

 

Uwaga KE: For all 6.4 sub-measures additional pointed criterion should be considered to promote 

projects going beyond the minimum requirements in terms of accessibility to the infrastructure and 

equipment improving participation in education of disabled. (ułatwienia dla osób wykluczonych) 

Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie 

Wymóg ten został wskazany w  kryteriach dopuszczających merytorycznych nr 7 pn. Zasada 

zapobiegania dyskryminacji i równość szans kobiet i mężczyzn. 

Każdy projekt będzie musiał spełnić wymóg udostępniania powstałej infrastruktury dla osób 

niepełnosprawnych. 

 



Uwaga KE: The admissibility merit criterion for all 6.4 sub-measures No 1 should be adjusted in line with 

ROP in order to assess whether the scale of the project, especially but not only in relation to new 

infrastructure, corresponds to demographic trends relevant for the given territory (e.g. number of newly 

created pre-school places). It should therefore refer to: …demand analysis ( analiza  potrzeb ) , taking into 

account demographic trends. In case of sub-measure 6.4.4 there should also be a specific reference to 

the estimated number of visitors. (wprowadzenie wskaźnika  w 6.4.4. dot. liczby odwiedzających) 

 

Uwaga nieuwzględniona - wyjaśnienie 

W dokumentacji konkursowej, w studium wykonalności będzie wymagane przedstawienie jasnej wizji i 

planów działań wykorzystania infrastruktury.  

Ponadto w poddziałaniach 6.4.1., 6.4.2. i 6.4.3. w kryteriach jakościowych uwzględniono kryteria dot. 

najkorzystniejszych trendów demograficznych. 

 

Propozycja dot. poddziałania  6.4.4.  - jest  to wskaźnik  w którym trudno byłoby ustalić w sposób 

wiarygodny jego wartość,  co mogłoby się wiązać z trudnościami  w  jego osiągnięciu i zachowaniu w 

okresie trwałości. Dlatego w poddziałaniu wprowadzono kryterium dot. Współpracy ze szkołami, które 

premiuje ilość umów o współpracy zawartych ze szkołami. 

 

Uwaga KE - Uwaga uwzględniona. 

 

It is not clear why the following criteria are given different weight in the overall number of points in the 

different sub-measures: unit cost (15/15/20), energy efficiency (10/5/5), while other criteria common to all 

always account for the same points: preference terytorialne (15/15/15), gotowość do realizacji (5/5/5) etc. 

This should be better aligned. 

Skorygowano i ujednolicono kryteria (6.4.1, 6.4.3) dot. efektywności kosztowej (15 pkt) i efektywności 

energetycznej (5 pkt). 

 

 



Dziękuję za uwagę 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego 

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO 

al. Łukasza Cieplińskiego 4 

35-010 Rzeszów 

Tel. 17 850 1700 

www.umwp.podkarpackie.pl 


