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10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT  

10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
RPO WK-P 2014-

2020 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiej ętno ści uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy (umiej ętno ści matematyczno-przyrodnicze, umiej ętności 
posługiwania si ę językami  obcymi, w tym j ęzyk polski dla cudzoziemców i osób 
powracaj ących do Polski oraz ich rodzin, TIK, umiej ętno ść rozumienia, kreatywno ść, 
innowacyjno ść, przedsi ębiorczo ść, krytyczne my ślenie, rozwi ązywanie problemów, 
umiej ętno ść uczenia si ę, umiej ętno ść pracy zespołowej w kontek ście środowiska 
pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie z indywidualizowanego 
podej ścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebam i edukacyjnymi oraz 
rozwijanie kompetencji uczniów niezb ędnych na rynku poprzez sta że zawodowe  

Priorytet 
inwestycyjny 

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu ko ńczeniu nauki szkolnej oraz 
zapewnianie równego dost ępu do dobrej jako ści wczesnej edukacji elementarnej 
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i pona dgimnazjalnego, 
z uwzgl ędnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych  ścieżek kształcenia 
umo żliwiaj ących ponowne podj ęcie kształcenia i szkolenia 

Schemat 
Podnoszenie kompetencji j ęzykowych i matematyczno-przyrodniczych w śród 
uczniów szkół prowadz ących kształcenie ogólne, w ramach ZIT, konkurs 
dedykowany JST  

Lp. konkursu A.1 
Planowany kwartał 

rozpoczęcia 
naboru1 

I  II X III  IV  

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 
alokacja (zł) 

6 104 304 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  
Minimalny udział wkładu własnego  

 
10% 

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

1. Realizacja działa ń na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów komp etencji 
kluczowych i umiej ętno ści uniwersalnych niezb ędnych na rynku pracy w 
zakresie:  

a) TIK,  
b) umiej ętno ści matematyczno-przyrodniczych,  
c) umiej ętno ści posługiwania si ę językami obcymi (w tym j ęzyk polski dla 

cudzoziemców i osób powracaj ących do Polski oraz ich rodzin),  
d) umiej ętno ści rozumienia,  kreatywno ści, innowacyjno ści, 

przedsi ębiorczo ści, krytycznego my ślenia, rozwi ązywania problemów, 
umiej ętno ści uczenia si ę i umiej ętno ści pracy zespołowej w kontek ście 
środowiska pracy.  

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczn iem ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a tak że wsparcie ucznia młodszego 
poprzez:  

a) doposa żenie szkół lub placówek systemu o światy w pomoce dydaktyczne 

                                                           
1 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 rok. 



oraz specjalistyczny sprz ęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i mo żliwo ści psychofizycznych, kształcenia oraz 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów z e specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,  

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwo jowymi i 
edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zaj ęć specjalistycznych, 
dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i kons ultacji, 

4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego zwi ązanego z wyborem 
dalszych kierunków kształcenia i uwzgl ędniaj ącego potrzeby rynku pracy.  

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na meto dzie eksperymentu 
w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 2, m.in. poprzez:  

a) wyposa żenie/doposa żenie pracowni w sprz ęt niezb ędny do nauczania 
eksperymentalnego,  

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyc zno-przyrodniczych 
uczniów.  

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczyc ieli oraz pracowników 
pedagogicznych w zakresie:  

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,  
b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w e dukacji,  
c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umo żliwiaj ącej wczesne 

rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwoj owych u uczniów,  
d) korzystania z nowoczesnych technologii informacy jno- komunikacyjnych,  
e) kształtowania umiej ętności interpersonalnych i społecznych,  
f)      metod pracy z uczniem z niepełnosprawno ściami,  
g) doradztwa edukacyjno-zawodowego  
h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzy jających kształtowaniu 

i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kl uczowych i 
umiej ętno ści uniwersalnych niezb ędnych na rynku pracy  

7. Realizacja wysokiej jako ści sta ży dla uczniów szkół i placówek kształcenia 
ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmuj ącymi na sta ż, w tym 
doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów   stażystów u podmiotów 
przyjmuj ących na sta ż w zakresie niezb ędnym do realizacji sta ży3.  

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRA ŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁE Ć I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wska źnika Warto ść docelowa wska źnika 

                                                           
2 W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające wsparcie 
w zakresie wszystkich wskazanych elementów w typie 5 i 6b lub wyłącznie elementów wskazanych w typie 5b i 6b.   

3 Wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w 
zakresie niezbędnym do realizacji staży dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku braku zgody KE nie będzie możliwe 
dofinansowanie tego rodzaju działań, a w związku z tym wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji 
opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży nie znajdzie zastosowania 
w ramach przedmiotowego konkursu. 



W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiej ętności uniwersalne niezb ędne na rynku 
pracy po opuszczeniu programu 

  60% 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lu b 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

  90% 

Liczba szkół i placówek systemu o światy 
wykorzystuj ących sprz ęt TIK do prowadzenia zaj ęć 
edukacyjnych 

  90% 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystuj ą doposa żenie do prowadzenia zaj ęć 
edukacyjnych 

  90% 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali/podnie śli 
kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego 

  7 

Liczba szkół i placówek systemu o światy, które 
wykorzystuj ą sprz ęt niezb ędny do pracy z uczniami 
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi 

  2 

Liczba uczniów, którzy podnie śli, nabyli lub uzupełnili 
umiej ętno ści praktyczne po opuszczeniu programu 

  90% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Nazwa wska źnika 

Warto ść docelowa wska źnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba nauczycieli obj ętych wsparciem w programie 
  162 

Liczba uczniów obj ętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiej ętno ści 
uniwersalnych niezb ędnych na rynku pracy w 
programie 

  2 130 

Liczba nauczycieli obj ętych wsparciem z zakresu TIK 
w ramach programu 

  5 

Liczba szkół i placówek systemu o światy 
wyposa żonych w ramach programu w sprz ęt TIK do 
prowadzenia zaj ęć edukacyjnych 

  4 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 
zostały doposa żone w programie 

  3 

Liczba uczniów zagro żonych przedwczesnym 
opuszczeniem systemu o światy obj ętych wsparciem 
w programie 

  95 

Liczba nauczycieli obj ętych wsparciem w zakresie 
uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie 
doradztwa zawodowego 

  23 

Liczba szkół i placówek systemu o światy 
wyposa żonych lub doposa żonych w ramach 

  2 



programu w sprz ęt niezb ędny do pracy z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  

Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi i uczniów młodszych 
obj ętych prac ą indywidualn ą 

  100 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
ogólnego, uczestnicz ących w sta żach u pracodawcy 

  31 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 4 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Realizacja projektu odbywa si ę na wskazanym obszarze. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT BTOF5. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.2 Wnioskodawca (i partner/zy – je śli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do zło żenia wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez 
jednostkę samorządu terytorialnego będącą organem prowadzącym szkołę 
lub placówkę systemu oświaty prowadzącą kształcenie ogólne6 (z 
wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe7, szkół dla 
dorosłych8 i szkół policealnych9), natomiast partnerem/mi może być każdy 
inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 
prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych).  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.3 Projekt jest skierowany do wła ściwej grupy docelowej. 

Definicja kryterium: Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 
Ocenie podlega, czy projekty są realizowane na obszarze objętym RPO WK-

                                                           
4 Kryteria przyjęte Uchwałą nr …/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia … lutego 2018 r. 

5 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczająca obszar 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie. 
6 Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne - placówka w rozumieniu art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn. zm.). 
7 Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2) lit. b), c) i e) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 
8 Szkoła dla dorosłych w rozumieniu art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  
z późn. zm.). 
9 Szkoła policealna w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59 z późn. zm.). 



P, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują 
osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego10 lub pracujące lub 
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku  
wsparcia dla podmiotów - posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskiego 

oraz 

ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:  

1. uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne; 

2. szkoły oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie 
ogólne;  

3. szkoły specjalne przysposabiające do pracy;  
4. nauczyciele szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne;  
5. rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi, w tym w szczególności rodzice uczniów młodszych 
oraz z niepełnosprawnościami; 

6. opiekunowie stażysty u  podmiotów przyjmujących na staż11.  

Z wył ączeniem wsparcia kierowanego do uczniów, słuchaczy i szkół 
dla dorosłych, policealnych i prowadz ących kształcenie zawodowe. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.4 Projekt jest zgodny z wła ściwym typem projektu . 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów 

(nr) 
1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy  projekt jest zgodny z właściwym typem projektu: 

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w zakresie:  

a) TIK,  
b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych,  
c) umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla 

cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),  
d) umiejętności rozumienia,  kreatywności, innowacyjności, 

przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, 
umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście 

                                                           
10 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) 

11 Wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż  w 
zakresie niezbędnym do realizacji staży dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku braku zgody KE nie będzie możliwe 
dofinansowanie tego rodzaju działań, a w związku z tym Wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji 
opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż  w zakresie niezbędnym do realizacji staży nie znajdzie zastosowania 
w ramach przedmiotowego konkursu. 



środowiska pracy.  

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia 
młodszego poprzez:  

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb 
rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, 
kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów 
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów 
młodszych,  

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć 
specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i 
konsultacji, 

4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem 
dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.  

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu 
w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych12, m.in. poprzez:  

a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania 
eksperymentalnego,  

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 
uczniów.  

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników 
pedagogicznych w zakresie:  

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,  
b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,  
c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne 

rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,  
d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- 

komunikacyjnych,  
e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,  
f)      metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,  
g) doradztwa edukacyjno-zawodowego  
h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy  

7. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek 
kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na 
staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów  
stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do 
realizacji staży13. 

                                                           
12 W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające wsparcie 
w zakresie wszystkich wskazanych elementów w typie 5 i 6b lub wyłącznie elementów wskazanych w typie 5b i 6b.   

13 Wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż  w 
zakresie niezbędnym do realizacji staży dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku braku zgody KE nie będzie możliwe 
dofinansowanie tego rodzaju działań, a w związku z tym Wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji 



Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym  w Regulaminie konkursu 

B.1.5 Minimalna warto ść projektu wynosi 100 000,00 zł. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 
dofinansowanie projektu wynosi 100 000,00 zł. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 
B.1.6 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na  poziomie projektu nie przekracza 85%.  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów 

(nr) 
1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   
wskazany w treści wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie 
przekracza 85%. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Wkład własny  stanowi nie mniej ni ż 10,00% wydatków kwalifikowalnych. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 10,00% wydatków 
kwalifikowalnych. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.8  Realizacja wsparcia została zaplanowana na p odstawie diagnozy. 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1-2, 4-7 

                                                                                                                                                                                     

opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż  w zakresie niezbędnym do realizacji staży nie znajdzie zastosowania 
w ramach przedmiotowego konkursu. 



Ocenie podlega, czy realizacja wsparcia została zaplanowana na podstawie 
diagnozy. 

Wnioski z diagnozy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 
konkursu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  

typu/typów (nr) 

Opis znaczenia kryterium: 
Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.9 Efektem realizacji wsparcia w postaci podniesi enia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub 
umiej ętno ści jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompeten cji, potwierdzonych formalnym 
dokumentem (np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikac ji lub kompetencji jest ka żdorazowo weryfikowane 
poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzen ia (np. w formie egzaminu). 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1, 5-7 

Ocenie podlega, czy zaplanowane w projekcie wsparcie w postaci 
podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności, zakończy się 
uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji potwierdzonych formalnym 
dokumentem. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie 
na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu 
kwalifikacji i/lub kompetencji.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów 
uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej  lub poprzez uczenie 
się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, 
których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 
potwierdzony  przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.  

Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który 
uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba 
osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Kompetencja to 
wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu 
ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach 
uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.  

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących 
etapów: 

a) ETAP I - Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie 
grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru 
interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 

b) ETAP II - Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia 
i zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia 
się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 
projektowych. Sposób (miejsce) definiowania informacji wymaganych 
w etapie II zostanie określony przez instytucję organizującą 
konkurs/przeprowadzającą nabór projektów.  



c) ETAP III - Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 
opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego 
danej osobie; 

d) ETAP IV - Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III 
(ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami 
uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 

Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawarte są w załączniku do 
Regulaminu konkursu: „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania 
kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego”. 

Każda forma podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności 
realizowana w ramach typu projektu 1, 5 i/lub 6, np. szkolenia dla uczniów i 
nauczycieli, kursy dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe dla 
nauczycieli, zajęcia dla uczniów podnoszące kompetencje 
kluczowe/kompetencje  matematyczno-przyrodnicze (np. zajęcia pozalekcyjne, 
pozaszkolne, dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne), staże i praktyki dla 
nauczycieli musi kończyć się nabyciem kompetencji (zapewnienie 4 etapów, o 
których mowa w kryterium) lub uzyskaniem kwalifikacji (zapewnienie walidacji i 
certyfikacji zgodnie z załącznikiem do Regulaminu konkursu).  
 
Każdorazowo dla form wsparcia realizowanych w ramach typu projektu 1, 5 
i/lub 6 należy przewidzieć formę weryfikacji kompetencji/kwalifikacji i 
potwierdzenie ich nabycia formalnym dokumentem.  
 
W ramach projektu mogą wystąpić formy wsparcia, które nie będą oceniane 
zgodnie z powyższym kryterium ze względu na specyfikę zaplanowanej formy, 
w tym np. wizyta studyjna, wyjazd edukacyjny, spotkanie z pracodawcami, 
wykład, doradztwo edukacyjno-zawodowe itp.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 
konkursu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.10 W projekcie zało żono podniesienie kompetencji lub kwalifikacji naucz ycieli. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy we wniosku o dofinansowanie projektu założono 
podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli  w zakresie: 

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,  
b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,  
c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej 

wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów 
rozwojowych u uczniów,  

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- 
komunikacyjnych,  

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,  
f)      metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,  
g) doradztwa edukacyjno-zawodowego  



h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 
kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy 

Celem realizacji w projekcie działań związanych z podniesieniem kompetencji 
lub kwalifikacji nauczycieli jest uzyskanie wysokiej jakości wsparcia 
udzielonego w ramach projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.11 Warto ść wydatków na zakup środków trw ałych i w ramach cross -financingu nie przekracza 
odpowiedniego poziomu warto ści projektu i w przypadku cross-financingu zapewnio na zostanie trwało ść 
projektu. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach 
cross-financingu nie przekracza odpowiedniego poziomu wartości projektu: 

w projektach obejmujących realizację typu 1a lub 2a lub 5a – 30% 

w pozostałych typach projektu – 10% 

i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej 
równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z EFS 
należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020.  

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach 
projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości 
projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 
konkursu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

C. KRYTERIA STRATEGICZNE 14 

C.1 KRYTERIA STRATEGICZNE - DOSTĘPU 

                                                           
14 W ocenie spełnienia kryteriów strategicznych dopuszcza się możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez 
wnioskodawcę.   



C.1.1 Zgodno ść ze strategi ą rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( ZIT). 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega, 
w szczególności, czy proponowane działania są spójne z celami,  priorytetami 
i działaniami opisanymi w Strategii ZIT BTOF.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

C.2 KRYTERIA STRATEGICZNE - PREMIUJ ĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 
obydwu oceniaj ących  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 
spełniaj ą kryteria premiuj ące, otrzymuj ą premi ę 

punktow ą (maksymalnie 36 punktów). 
Projekty, które nie spełniaj ą kryteriów 

premiuj ących, nie trac ą punktów uzyskanych 
w ramach oceny formalno-merytorycznej. Waga 

punktowa poszczególnych kryteriów premiuj ących 
okre ślona jest przy definicji kryterium.  

C.2.1 Wsparcie w projekcie dotyczy szkół lub placów ek zlokalizowanych na obszarach wiejskich. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy projekt skierowany będzie w całości do szkół lub 
placówek zlokalizowanych na obszarach wiejskich według klasyfikacji 
DEGURBA. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.2 Projekt zakłada, i ż szkolenia dla nauczycieli  b ędą prowadzone z wykorzystaniem w nauczaniu e-
podr ęczników b ądź e-zasobów b ądź e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzi ęki środkom EFS w 
latach 2007-2013 i 2014-2020, a tak że wsparcie  w ramach projektu jest skierowane do  s zkół lub placówek 
systemu o światy, które wykorzystuj ą e-podr ęczniki b ądź e-zasoby b ądź e-materiały dydaktyczne 
stworzone dzi ęki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań 
wypracowanych z udziałem środków EFS. 

Przez takie rozwiązania rozumiane będzie: 

• wykorzystanie przez szkoły i placówki systemu oświaty  e-podręczników  
bądź  e-zasobów bądź  e-materiałów  dydaktycznych stworzonych dzięki  
środkom EFS w latach  2007-2013  i 2014-2020; 

• prowadzenie szkoleń  dla  nauczycieli  z wykorzystaniem w nauczaniu e-
podręczników bądź e-zasobów bądź  e-materiałów  dydaktycznych 
stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 



Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.3 Wpływ warto ści wska źników przyj ętych w projekcie na realizacj ę celów Strategii ZIT. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpływa na 
realizację wskaźnika wynikającego ze Strategii ZIT, tj. liczba uczniów 
objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie. 

Punkty będą odzwierciedlały realizację wskaźników wynikających ze Strategii 
ZIT i będą liczone w następujący sposób: 

- projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 1% - 0 pkt, 

- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 1% < 2% - 5 pkt, 

- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 2% - 10 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.4 Projekt zakłada, i ż wsparcie jest skierowane jedynie do uczniów ze spe cjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i rozwojowymi. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy zaplanowane w projekcie wsparcie 
jest kierowane wyłącznie do uczniów  ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i rozwojowymi wynikającymi z okoliczności wymienionych w 
rozporządzeniu MEN15 o pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj: 

1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) z choroby przewlekłej; 
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i 

jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami 
środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub 
ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z 
wcześniejszym kształceniem za granicą. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

                                                           
15 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591). 



Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.5 Projekt zakłada stworzenie nowych lub doposa żenie istniej ących pracowni mi ędzyszkolnych. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca zapewnia w ramach projektu stworzenie 
nowych lub doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych, 
zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty, podlegającej pod 
konkretny organ prowadzący i dostępnych dla szkół lub placówek 
oświatowych funkcjonujących w ramach tego organu. 

Jako pracownię międzyszkolną należy rozumieć także pracownię utworzoną 
w zespole szkół, z której będą korzystały szkoły tworzące zespół. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 2 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.6 Projekt zakłada współprac ę szkół lub placówek systemu o światy prowadz ących kształcenie ogólne, 
które posiadaj ą wyposa żenie niezb ędne do realizacji wsparcia w zakresie podnoszenia k ompetencji 
cyfrowych nauczycieli oraz uczniów 16, ze szkołami lub placówkami systemu o światy, które nie posiadaj ą 
takiego wyposa żenia. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada współpracę szkół 
lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które 
posiadają wyposażenie niezbędne do realizacji wsparcia w zakresie 
podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz uczniów, ze szkołami 
lub placówkami systemu oświaty, które nie posiadają takiego wyposażenia.  

Warunek dotyczy zwłaszcza szkół lub placówek systemu oświaty tworzących 
zespół. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 2 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.7 Projekt dotyczy szkół lub placówek systemu o światy, które zostały obj ęte wsparciem w ramach 
Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa b ądź mają dost ęp do Internetu o przepustowo ści 

                                                           
16 Działania wymienione w Podrozdziale 3.4 – Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie 
kompetencji informatycznych, pkt 4 lit. b i c Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 



umo żliwiaj ącej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ( OSE17). 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt dotyczy  szkół lub placówek 
systemu oświaty, które zostały objęte wsparciem w ramach Działania 1.1 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa bądź mają dostęp do Internetu o 
przepustowości umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej (OSE). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 1 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.8 Projekt w cało ści jest skierowany do szkół lub placówek prowadz ących kształcenie ogólne 
funkcjonuj ących na terenie miast średnich, w tym miast trac ących funkcje społeczno-gospodarcze. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy projekt w całości jest skierowany do szkół lub placówek 
prowadzących kształcenie ogólne funkcjonujących na terenie miast średnich, 
w tym miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.  

Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

• Tak - 2 pkt. 

• Nie -   0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.9 Wnioskodawca zapewnia, że w ramach wsparcia na rzecz doskonalenia kompetenc ji lub kwalifikacji 
nauczycieli b ędą realizowane działania słu żące poprawie kompetencji lub kwalifikacji w zakresie  
pedagogiki specjalnej 18 oraz wł ączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny mi i rozwojowymi 
w ogólnodost ępnych szkołach lub placówkach systemu o światy lub działania słu żące poprawie 
kompetencji wychowawczych. 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1-2, 4-7 

                                                           
17 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – sieć edukacyjna , o której mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej (Dz. U. 2017 poz. 2184). 

18 Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone przez uczelnie wyższe lub ośrodki doskonalenia nauczycieli 
ukierunkowane na pracę z: 

a) uczniem niepełnosprawnym, 

b) uczniem z chorobą przewlekłą, 

c) uczniem z ADHD, 

d) uczniem z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się, 

e) uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

f) uczniem niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym. 

 



Ocenie podlega, czy wnioskodawca założył, iż nauczyciele będą doskonalić 
swoje kompetencje lub kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz 
włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w 
ogólnodostępnych szkołach lub placówkach systemu oświaty lub w zakresie 
kompetencji wychowawczych. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak -  2 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

typu/typów (nr) 

C.2.10 Projekt jest realizowany w partnerstwie z co najmniej trzema organami prowadz ącymi szkoły lub 
placówki systemu o światy prowadz ącymi kształcenie ogólne, z terenu danego powiatu. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany w partnerstwie z co najmniej 
trzema organami prowadzącymi szkoły lub placówki systemu oświaty (z 
wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe19, szkół dla 
dorosłych20 i szkół policealnych21) prowadzącymi kształcenie ogólne, z terenu 
danego powiatu. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak -  2 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2) lit. b), c) i e) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 
20 Szkoła dla dorosłych w rozumieniu art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z 
późn. zm.). 
21 Szkoła policealna w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59 z późn. zm.). 



FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
RPO WK-P 2014-

2020 

Rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych i umiej ętno ści uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy (umiej ętno ści matematyczno-przyrodnicze, umiej ętności 
posługiwania si ę językami  obcymi, w tym j ęzyk polski dla cudzoziemców i osób 
powracaj ących do Polski oraz ich rodzin, TIK, umiej ętno ść rozumienia, kreatywno ść, 
innowacyjno ść, przedsi ębiorczo ść, krytyczne my ślenie, rozwi ązywanie problemów, 
umiej ętno ść uczenia si ę, umiej ętno ść pracy zespołowej w kontek ście środowiska 
pracy), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie z indywidualizowanego 
podej ścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebam i edukacyjnymi oraz 
rozwijanie kompetencji uczniów niezb ędnych na rynku poprzez sta że zawodowe 

Priorytet 
inwestycyjny 

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu ko ńczeniu nauki szkolnej oraz 
zapewnianie równego dost ępu do dobrej jako ści wczesnej edukacji elementarnej 
oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i pona dgimnazjalnego, 
z uwzgl ędnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych  ścieżek kształcenia 
umo żliwiaj ących ponowne podj ęcie kształcenia i szkolenia 

Schemat 
Podnoszenie kompetencji j ęzykowych i matematyczno-przyrodniczych w śród 
uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgi mnazjalnych, w ramach ZIT, 
konkurs dedykowany wszystkim beneficjentom poza JST  

Lp. konkursu A.2 
Planowany kwartał 

rozpoczęcia 
naboru22 

I  II  III  IV X 

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 
alokacja (zł) 

734 519 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  
Minimalny udział wkładu własnego  

 
10% 

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

1. Realizacja działa ń na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów komp etencji 
kluczowych i umiej ętno ści uniwersalnych niezb ędnych na rynku pracy w 
zakresie:  

a) TIK,  
b) umiej ętno ści matematyczno-przyrodniczych,  
c) umiej ętno ści posługiwania si ę językami obcymi (w tym j ęzyk polski dla 

cudzoziemców i osób powracaj ących do Polski oraz ich rodzin),  
d) umiej ętno ści rozumienia,  kreatywno ści, innowacyjno ści, 

przedsi ębiorczo ści, krytycznego my ślenia, rozwi ązywania problemów, 
umiej ętno ści uczenia si ę i umiej ętno ści pracy zespołowej w kontek ście 
środowiska pracy.  

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczn iem ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a tak że wsparcie ucznia młodszego 
poprzez:  

a) doposa żenie szkół lub placówek systemu o światy w pomoce dydaktyczne 

                                                           

 

 

22 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 rok. 



oraz specjalistyczny sprz ęt do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i mo żliwo ści psychofizycznych, kształcenia oraz 
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów z e specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów młodszych,  

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwo jowymi i 
edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zaj ęć specjalistycznych, 
dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i kons ultacji, 

4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego zwi ązanego z wyborem 
dalszych kierunków kształcenia i uwzgl ędniaj ącego potrzeby rynku pracy.  

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na meto dzie eksperymentu 
w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 23, m.in. poprzez:  

a) wyposa żenie/doposa żenie pracowni w sprz ęt niezb ędny do nauczania 
eksperymentalnego,  

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyc zno-przyrodniczych 
uczniów.  

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczyc ieli oraz pracowników 
pedagogicznych w zakresie:  

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,  
b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w e dukacji,  
c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umo żliwiaj ącej wczesne 

rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwoj owych u uczniów,  
d) korzystania z nowoczesnych technologii informacy jno- komunikacyjnych,  
e) kształtowania umiej ętności interpersonalnych i społecznych,  
f)      metod pracy z uczniem z niepełnosprawno ściami,  
g) doradztwa edukacyjno-zawodowego  
h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzy jających kształtowaniu 

i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji kl uczowych i 
umiej ętno ści uniwersalnych niezb ędnych na rynku pracy  

7. Realizacja wysokiej jako ści sta ży dla uczniów szkół i placówek kształcenia 
ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmuj ącymi na sta ż, w tym 
doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów   stażystów u 
podmiotów przyjmuj ących na sta ż w zakresie niezb ędnym do realizacji 
staży24. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRA ŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁE Ć I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wska źnika Warto ść docelowa wska źnika 

                                                           
23 W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające wsparcie 
w zakresie wszystkich wskazanych elementów w typie 5 i 6b lub wyłącznie elementów wskazanych w typie 5b i 6b.   

24 Wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż  w 
zakresie niezbędnym do realizacji staży dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku braku zgody KE nie będzie możliwe 
dofinansowanie tego rodzaju działań, a w związku z tym wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji 
opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do realizacji staży nie znajdzie zastosowania 
w ramach przedmiotowego konkursu. 



W podziale na: Ogółem 
w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe 
lub umiej ętno ści uniwersalne niezb ędne na rynku 
pracy po opuszczeniu programu 

  60% 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lu b 
nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 

  90% 

Liczba szkół i placówek systemu o światy 
wykorzystuj ących sprz ęt TIK do prowadzenia zaj ęć 
edukacyjnych 

  90% 

Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe 
wykorzystuj ą doposa żenie do prowadzenia zaj ęć 
edukacyjnych 

  90% 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali/podnie śli 
kwalifikacje w zakresie doradztwa zawodowego 

  1 

Liczba szkół i placówek systemu o światy, które 
wykorzystuj ą sprz ęt niezb ędny do pracy z uczniami 
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi 

  1 

Liczba uczniów, którzy podnie śli, nabyli lub uzupełnili 
umiej ętno ści praktyczne po opuszczeniu programu 

  90% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Nazwa wska źnika 

Warto ść docelowa wska źnika 

W podziale na: Ogółem 
w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba nauczycieli obj ętych wsparciem w programie   20 

Liczba uczniów obj ętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych lub umiej ętno ści 
uniwersalnych niezb ędnych na rynku pracy w 
programie 

  256 

Liczba nauczycieli obj ętych wsparciem z zakresu TIK 
w ramach programu 

  1 

Liczba szkół i placówek systemu o światy 
wyposa żonych w ramach programu w sprz ęt TIK do 
prowadzenia zaj ęć edukacyjnych 

  1 

Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 
zostały doposa żone w programie 

  1 

Liczba uczniów zagro żonych przedwczesnym 
opuszczeniem systemu o światy obj ętych wsparciem 
w programie 

  11 

Liczba nauczycieli obj ętych wsparciem w zakresie 
uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie 
doradztwa zawodowego 

  3 

Liczba szkół i placówek systemu o światy 
wyposa żonych lub doposa żonych w ramach 
programu w sprz ęt niezb ędny do pracy z uczniami ze 
specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi  

  1 



Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami 
rozwojowymi i edukacyjnymi i uczniów młodszych 
obj ętych prac ą indywidualn ą 

  12 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia 
ogólnego, uczestnicz ących w sta żach u pracodawcy 

  4 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 25 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o d ofinansowanie projektu  
w odpowiedzi na dany konkurs. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot może wystąpić w konkursie tylko jeden 
raz jako lider i  tylko jeden raz jako partner. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe 
posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski 
o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej. 

W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe 
nie posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać 
wnioski w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki 
głównej tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego 
konkursu, w imieniu tej jednostki. 

UWAGA: 

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział 
terenowy nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu 
1 wniosku złożonego przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały 
terenowe. Każda jednostka główna oraz jednostka/oddział terenowy może 
złożyć maksymalnie 1 wniosek w odpowiedzi na konkurs jako lider 
i maksymalnie 1 wniosek  jako partner. 

Złożenie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu przez danego 
wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego 
złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż raz jako partner skutkuje 
odrzuceniem wszystkich wniosków, w których występuje ten sam partner.   

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków złożonych 
w odpowiedzi na konkurs. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.2 Wnioskodawca (i partner/zy – je śli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do zło żenia wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Definicja kryterium: 
Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez 
organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty prowadzącą 
kształcenie ogólne26 (z wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie 

                                                           
25 Kryteria przyjęte Uchwałą nr …/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia … lutego 2018 r. 

26 Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne - placówka w rozumieniu art. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59, z późn. zm.). 



zawodowe27, szkół dla dorosłych28 i szkół policealnych29) niebędący JST, 
natomiast partnerem/mi  może być każdy inny podmiot z wyłączeniem osób 
fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 
oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

 

B.1.3 Realizacja projektu odbywa si ę na wskazanym obszarze. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT BTOF30. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.4 Projekt jest skierowany do wła ściwej grupy docelowej. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy projekty są realizowane na obszarze objętym RPO WK-
P, tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują 
osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego31 lub pracujące lub 
uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku  
wsparcia dla podmiotów - posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskiego 

oraz 

ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:  

1. uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie ogólne; 

2. szkoły oraz placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie 
ogólne;  

3. szkoły specjalne przysposabiające do pracy;  
4. nauczyciele szkół oraz placówek systemu oświaty prowadzących 

kształcenie ogólne;  
5. rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi, w tym w szczególności rodzice uczniów młodszych 

                                                           
27 Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2) lit. b), c) i e) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 
28 Szkoła dla dorosłych w rozumieniu art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59, 
z późn. zm.). 
29 Szkoła policealna w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., 
poz. 59, z późn. zm.). 

30 Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczająca obszar 
realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie. 
31 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) 



oraz z niepełnosprawnościami; 
6. opiekunowie stażysty u podmiotów przyjmujących na staż32.  

Z wył ączeniem wsparcia kierowanego do uczniów, słuchaczy i szkół dla 
dorosłych,policealnych i prowadz ących kształcenie zawodowe. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.5 Projekt jest zgodny z wła ściwym typem pr ojektu . 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów 

(nr) 
1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy  projekt jest zgodny z właściwym typem projektu: 

1. Realizacja działań na rzecz kształtowania i rozwijania u uczniów 
kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy w zakresie:  

a) TIK,  
b) umiejętności matematyczno-przyrodniczych,  
c) umiejętności posługiwania się językami obcymi (w tym język polski dla 

cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich rodzin),  
d) umiejętności rozumienia,  kreatywności, innowacyjności, 

przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów, 
umiejętności uczenia się i umiejętności pracy zespołowej w kontekście 
środowiska pracy.  

2. Realizacja procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, a także wsparcie ucznia 
młodszego poprzez:  

a) doposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce 
dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do rozpoznawania potrzeb 
rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych, 
kształcenia oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii uczniów 
ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz uczniów 
młodszych,  

b) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 
edukacyjnymi oraz uczniów młodszych w ramach zajęć 
specjalistycznych, dydaktyczno-wyrównawczych, warsztatów, porad i 
konsultacji, 

4. Realizacja doradztwa edukacyjno-zawodowego związanego z wyborem 
dalszych kierunków kształcenia i uwzględniającego potrzeby rynku pracy.  

5. Tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu 

                                                           
32 Wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż  w 
zakresie niezbędnym do realizacji staży dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku braku zgody KE nie będzie możliwe 
dofinansowanie tego rodzaju działań, a w związku z tym Wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji 
opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż  w zakresie niezbędnym do realizacji staży nie znajdzie zastosowania 
w ramach przedmiotowego konkursu. 



w zakresie kompetencji matematyczno-przyrodniczych33, m.in. poprzez:  

a) wyposażenie/doposażenie pracowni w sprzęt niezbędny do nauczania 
eksperymentalnego,  

b) kształtowanie i rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych 
uczniów.  

6. Podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli oraz pracowników 
pedagogicznych w zakresie:  

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,  
b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,  
c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej wczesne 

rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów rozwojowych u uczniów,  
d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- 

komunikacyjnych,  
e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,  
f)      metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,  
g) doradztwa edukacyjno-zawodowego  
h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy  

7. Realizacja wysokiej jakości staży dla uczniów szkół i placówek 
kształcenia ogólnego we współpracy z podmiotami przyjmującymi na 
staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji opiekunów  
stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w zakresie niezbędnym do 
realizacji staży34. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym  w Regulaminie konkursu 

B.1.6 Minimalna warto ść projektu wynosi 100 000,00 zł. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 
dofinansowanie projektu wynosi 100 000,00 zł. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

                                                           
33 W ramach działań z zakresu tworzenia w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu w zakresie 
kompetencji matematyczno-przyrodniczych realizowane mogą być wyłącznie kompleksowe projekty zakładające wsparcie 
w zakresie wszystkich wskazanych elementów w typie 5 i 6b lub wyłącznie elementów wskazanych w typie 5b i 6b.   

34 Wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w 
zakresie niezbędnym do realizacji staży dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W przypadku braku zgody KE nie będzie możliwe 
dofinansowanie tego rodzaju działań, a w związku z tym Wsparcie w zakresie doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji 
opiekunów stażystów u podmiotów przyjmujących na staż  w zakresie niezbędnym do realizacji staży nie znajdzie zastosowania 
w ramach przedmiotowego konkursu. 



(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 
B.1.7 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 85%.  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów 

(nr) 
1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   
wskazany w treści wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie 
przekracza 85%. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.8 Wkład własny  stanowi nie mniej ni ż 10,00% wydatków kwalifikowalnych. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 10,00% wydatków 
kwalifikowalnych. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.9  Realizacja wsparcia została zaplanowana na p odstawie diagnozy. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy realizacja wsparcia została zaplanowana na podstawie 
diagnozy. 

Wnioski z diagnozy muszą stanowić element wniosku o dofinansowanie 
projektu. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 
konkursu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.10 Efektem realizacji wsparcia w postaci podnies ienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub 
umiej ętno ści jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompeten cji, potwierdzonych formalnym 
dokumentem (np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikac ji lub kompetencji jest ka żdorazowo weryfikowane 
poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzen ia (np. w formie egzaminu). 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1, 5-7 



Ocenie podlega czy zaplanowane w projekcie wsparcie w postaci 
podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności, zakończy się 
uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji potwierdzonych formalnym 
dokumentem. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie 
na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu 
kwalifikacji i/lub kompetencji.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów 
uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej  lub poprzez uczenie 
się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, 
których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie 
potwierdzony  przez instytucję uprawnioną do certyfikowania.  

Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który 
uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba 
osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. Kompetencja to 
wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis kompetencji 
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu 
ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach 
uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich weryfikacji.  

Fakt nabycia kompetencji będzie weryfikowany w ramach następujących 
etapów: 

e) ETAP I - Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie 
grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru 
interwencji EFS, który będzie poddany ocenie, 

f) ETAP II - Wzorzec – określony przed rozpoczęciem form wsparcia 
i zrealizowany w projekcie standard wymagań, tj. efektów uczenia 
się, które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań 
projektowych. Sposób (miejsce) definiowania informacji wymaganych 
w etapie II zostanie określony przez instytucję organizującą 
konkurs/przeprowadzającą nabór projektów.  

g) ETAP III - Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 
opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego 
danej osobie; 

h) ETAP IV - Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III 
(ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na etapie II efektami 
uczenia się) po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 

Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawarte są w załączniku do 
Regulaminu konkursu: „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania 
kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego”. 

Każda forma podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności 
realizowana w ramach typu projektu 1, 5 i/lub 6, np. szkolenia dla uczniów i 
nauczycieli, kursy dla uczniów i nauczycieli, studia podyplomowe dla 
nauczycieli, zajęcia dla uczniów podnoszące kompetencje 
kluczowe/kompetencje matematyczno- przyrodnicze (np. zajęcia pozalekcyjne, 
pozaszkolne, dydaktyczno-wyrównawcze, specjalistyczne), staże i praktyki dla 
nauczycieli musi kończyć się nabyciem kompetencji (zapewnienie 4 etapów, o 
których mowa w kryterium) lub uzyskaniem kwalifikacji (zapewnienie walidacji i 
certyfikacji zgodnie z załącznikiem do Regulaminu konkursu).  
 
Każdorazowo dla form wsparcia realizowanych w ramach typu projektu 1, 5 

typu/typów (nr) 



i/lub 6 należy przewidzieć formę weryfikacji kompetencji/kwalifikacji i 
potwierdzenie ich nabycia formalnym dokumentem.  
 
W ramach projektu mogą wystąpić formy wsparcia, które nie będą oceniane 
zgodnie z powyższym kryterium ze względu na specyfikę zaplanowanej formy, 
w tym np. wizyta studyjna, wyjazd edukacyjny, spotkanie z pracodawcami, 
wykład, doradztwo edukacyjno-zawodowe itp.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 
konkursu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.11 W projekcie zało żono podniesienie kompetencji lub kwalifikacji naucz ycieli. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega czy we wniosku o dofinansowanie projektu założono 
podniesienie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli  w zakresie: 

a) metod indywidualnej pracy z uczniem,  
b) wykorzystywania metod eksperymentu naukowego w edukacji,  
c) diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej, umożliwiającej 

wczesne rozpoznanie potrzeb edukacyjnych i deficytów 
rozwojowych u uczniów,  

d) korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno- 
komunikacyjnych,  

e) kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych,  
f)      metod pracy z uczniem z niepełnosprawnościami,  
g) doradztwa edukacyjno-zawodowego  
h) stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających 

kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów lub słuchaczy kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku 
pracy 

Celem realizacji w projekcie działań związanych z podniesieniem kompetencji 
lub kwalifikacji nauczycieli jest uzyskanie wysokiej jakości wsparcia 
udzielonego w ramach projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.12 Warto ść wydatków na zakup środków trwałych i  w ramach cross -financingu nie przekracza 
odpowiedniego poziomu warto ści projektu i w przypadku cross-financingu zapewnio na zostanie trwało ść 
projektu. 

Definicja kryterium: Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 
Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w 



ramach cross-financingu nie przekracza odpowiedniego poziomu wartości 
projektu: 

w projektach obejmujących realizację typu 1a lub 2a lub 5a – 30% 

w pozostałych typach projektu – 10% 

i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej 
równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z EFS 
należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020.  

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach 
projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości 
projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 
konkursu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 
Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

C. KRYTERIA STRATEGICZNE 35 

C.1 KRYTERIA STRATEGICZNE - DOSTĘPU 

C.1.1 Zgodno ść ze strategi ą rozwoju Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ( ZIT). 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega, 
w szczególności, czy proponowane działania są spójne z celami,  priorytetami 
i działaniami opisanymi w Strategii ZIT BTOF.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

C.2 KRYTERIA STRATEGICZNE - PREMIUJ ĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 
obydwu oceniaj ących  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 
spełniaj ą kryteria premiuj ące, otrzymuj ą premi ę 

punktow ą (maksymalnie 36 punktów). 
Projekty, które nie spełniaj ą kryteriów 

premiuj ących, nie trac ą punktów uzyskanych 
w ramach oceny formalno-merytorycznej. Waga 

                                                           
35 W ocenie spełnienia kryteriów strategicznych dopuszcza się możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez 
wnioskodawcę.   



punktowa poszczególnych kryteriów premiuj ących 
okre ślona jest przy definicji kryterium.  

C.2.1 Wsparcie w projekcie dotyczy szkół lub placów ek zlokalizowanych na obszarach wiejskich. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy projekt skierowany będzie w całości do szkół lub 
placówek zlokalizowanych na obszarach wiejskich według klasyfikacji 
DEGURBA. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.2 Projekt zakłada, i ż szkolenia dla nauczycieli  b ędą prowadzone z wykorzystaniem w nauczaniu e-
podr ęczników b ądź e-zasobów b ądź  e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzi ęki środkom EFS w 
latach 2007-2013 i 2014-2020, a tak że wsparcie  w ramach projektu jest skierowane do  s zkół lub placówek 
systemu o światy, które wykorzystuj ą e-podr ęczniki b ądź e-zasoby b ądź e-materiały dydaktyczne 
stworzone dzi ęki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020.  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega czy projekt zakłada wykorzystanie rozwiązań 
wypracowanych z udziałem środków EFS. 

Przez takie rozwiązania rozumiane będzie: 

• wykorzystanie przez szkoły i placówki systemu oświaty  e-podręczników  
bądź  e-zasobów bądź e-materiałów  dydaktycznych stworzonych dzięki  
środkom EFS w latach  2007-2013  i 2014-2020; 

• prowadzenie szkoleń  dla  nauczycieli  z wykorzystaniem w nauczaniu e-
podręczników bądź  e-zasobów bądź  e-materiałów  dydaktycznych 
stworzonych dzięki środkom EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.3 Wpływ warto ści wska źników przyj ętych w projekcie na realizacj ę celów Strategii ZIT. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpływa na 
realizację wskaźnika wynikającego ze Strategii ZIT, tj. liczba uczniów 
objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w programie. 



Punkty będą odzwierciedlały realizację wskaźników wynikających ze Strategii 
ZIT i będą liczone w następujący sposób: 

- projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 1% - 0 pkt, 

- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 1% < 2% - 5 pkt, 

- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 2% - 10 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.4 Projekt zakłada, i ż wsparcie jest skierowane jedynie do uczniów ze spe cjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i rozwojowymi. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy zaplanowane w projekcie wsparcie 
jest kierowane wyłącznie do uczniów  ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi i rozwojowymi wynikającymi z okoliczności wymienionych w 
rozporządzeniu MEN36 o pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj: 

1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 
5) ze szczególnych uzdolnień; 
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 
8) z choroby przewlekłej; 
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 
10) z niepowodzeń edukacyjnych; 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i 

jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami 
środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub 
ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z 
wcześniejszym kształceniem za granicą. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.5 Projekt zakłada stworzenie nowych lub doposa żenie istniej ących pracowni mi ędzyszkolnych. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega czy wnioskodawca zapewnia w ramach projektu stworzenie 
nowych lub doposażenie istniejących pracowni międzyszkolnych, 
zlokalizowanych w szkole lub placówce systemu oświaty, podlegającej pod 
konkretny organ prowadzący i dostępnych dla szkół lub placówek 
oświatowych funkcjonujących w ramach tego organu. 

                                                           
36 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591). 



Jako pracownię międzyszkolną należy rozumieć także pracownię utworzoną 
w zespole szkół, z której będą korzystały szkoły tworzące zespół. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 2 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.6 Projekt zakłada współprac ę szkół lub placówek systemu o światy prowadz ących kształcenie ogólne, 
które posiadaj ą wyposa żenie niezb ędne do realizacji wsparcia w zakresie podnoszenia k ompetencji 
cyfrowych nauczycieli oraz uczniów 37, ze szkołami lub placówkami systemu o światy, które nie posiadaj ą 
takiego wyposa żenia. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt zakłada współpracę szkół 
lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne, które 
posiadają wyposażenie niezbędne do realizacji wsparcia w zakresie 
podnoszenia kompetencji cyfrowych nauczycieli oraz uczniów, ze szkołami 
lub placówkami systemu oświaty, które nie posiadają takiego wyposażenia.  

Warunek dotyczy zwłaszcza szkół lub placówek systemu oświaty tworzących 
zespół. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 2 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.7 Projekt dotyczy szkół lub placówek systemu o światy, które zostały obj ęte wsparciem w ramach 
Działania 1.1 Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa b ądź mają dost ęp do Internetu o przepustowo ści 
umo żliwiaj ącej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ( OSE38). 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

W ramach kryterium ocenie podlega, czy projekt dotyczy  szkół lub placówek 
systemu oświaty, które zostały objęte wsparciem w ramach Działania 1.1 
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa bądź mają dostęp do Internetu o 
przepustowości umożliwiającej funkcjonowanie Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej (OSE). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 1 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

                                                           
37 Działania wymienione w Podrozdziale 3.4 – Korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz rozwijanie 
kompetencji informatycznych, pkt 4 lit. b i c Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 

38 Ogólnopolska Sieć Edukacyjna – sieć edukacyjna , o której mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej (Dz. U. 2017 poz. 2184). 



C.2.8 Projekt w cało ści jest skierowany do szkół lub placówek prowadz ących kształcenie ogólne 
funkcjonuj ących na terenie miast średnich, w tym miast trac ących funkcje społeczno-gospodarcze. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega, czy projekt w całości jest skierowany do szkół lub placówek 
prowadzących kształcenie ogólne funkcjonujących na terenie miast średnich, 
w tym miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze.  

Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu 
konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

• Tak - 2 pkt. 

• Nie -   0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.9 Wnioskodawca zapewnia, że w ramach wsparcia na rzecz doskonalenia kompetenc ji lub kwalifikacji 
nauczycieli b ędą realizowane działania słu żące poprawie kompetencji lub kwalifikacji w zakresie  
pedagogiki specjalnej 39 oraz wł ączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjny mi i rozwojowymi 
w ogólnodost ępnych szkołach lub placówkach systemu o światy lub działania słu żące poprawie 
kompetencji wychowawczych. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-2, 4-7 

Ocenie podlega czy wnioskodawca założył, iż nauczyciele będą doskonalić 
swoje kompetencje lub kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz 
włączenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi w 
ogólnodostępnych szkołach lub placówkach systemu oświaty lub w zakresie 
kompetencji wychowawczych. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak -  2 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
C.2.10 Projekt jest realizowany w partnerstwie z co najmniej trzema organami prowadz ącymi szkoły lub 
placówki systemu o światy prowadz ącymi kształcenie ogólne, z terenu danego powiatu. 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1-2, 4-7 

                                                           
39 Formy doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzone przez uczelnie wyższe lub ośrodki doskonalenia nauczycieli 
ukierunkowane na pracę z: 

g) uczniem niepełnosprawnym, 

h) uczniem z chorobą przewlekłą, 

i) uczniem z ADHD, 

j) uczniem z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się, 

k) uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

l) uczniem niedostosowanym społecznie, zagrożonym niedostosowaniem społecznym. 

 



Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany w partnerstwie z co najmniej 
trzema organami prowadzącymi szkoły lub placówki systemu oświaty (z 
wyłączeniem szkół prowadzących kształcenie zawodowe40, szkół dla 
dorosłych41 i szkół policealnych42) prowadzącymi kształcenie ogólne, z terenu 
danego powiatu. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak -  2 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

typu/typów (nr) 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 

 

                                                           
40 Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2) lit. b), c) i e) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 
r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 
41 Szkoła dla dorosłych w rozumieniu art. 4 pkt 29 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59  
z późn. zm.). 
42 Szkoła policealna w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 59 z późn. zm.). 


