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10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT  

10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  
RPO WK-P 2014-

2020 

 Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół prowadz acych kształcenie 
zawodowe, w szczególno ści poprzez podniesienie efektywno ści kształcenia 
zawodowego, jak równie ż poprzez rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowyc h i 
umiej ętno ści uniwersalnych niezb ędnych na rynku pracy (umiej ętno ści 
matematyczno-przyrodnicze, umiej ętno ści posługiwania si ę językami obcymi, w tym 
język 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 
myślenie, rozwi ązywanie problemów, umiej ętność uczenia si ę, umiej ętność  pracy 
zespołowej w kontek ście środowiska pracy). 

Priorytet 
inwestycyjny 

10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i sz kolenia do potrzeb rynku pracy, 
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do eta pu zatrudnienia oraz 
wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodo wego i ich jako ści, w tym 
poprzez mechanizmy prognozowania umiej ętności, dostosowania programów 
nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia  się poprzez praktyczn ą naukę 
zawodu realizowan ą w ścisłej współpracy z pracodawcami 

Schemat 

Projekty w zakresie poprawy jako ści, efektywno ści i atrakcyjno ści kształcenia 
zawodowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Tery torialnych (ZIT), konkurs 
dedykowany: 

Schemat 1: wszystkim beneficjentom poza JST 
Schemat 2: JST   

Lp. konkursu A.1 
Planowany kwartał 

rozpoczęcia naboru1 
I  II X III  IV  

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 
alokacja (zł) 

Schemat 1: 1 238 594 
Schemat 2: 9 206 972 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  
Minimalny udział wkładu własnego  

 
15% 

Typ/typy projektów 
przewidziane do 

realizacji w ramach 
konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z typami pr ojektu obejmuj ącymi poni ższe 
działania: 

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z ot oczeniem społeczno-
gospodarczym obejmuj ący w szczególno ści:  

a) realizacj ę doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na  dopasowanie 
poda ży kwalifikacji do potrzeb i wymaga ń nowoczesnego rynku pracy,  

b) realizacj ę zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacy jno-
zawodowego,  

c) realizacj ę dodatkowego wsparcia słu żącego podnoszeniu, nabywaniu oraz 
uzupełnianiu wiedzy, umiej ętno ści i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego do 

                                                           
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. 



potrzeb pracodawców, w szczególno ści poprzez:  

i. dodatkowe zaj ęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na uzy skiwanie 
i uzupełnianie wiedzy i umiej ętno ści oraz kwalifikacji zawodowych,  

ii. organizowanie kursów przygotowawczych do egzami nu maturalnego, kursów 
przygotowawczych na studia,  

iii. udział w zaj ęciach prowadzonych w szkołach wy ższych, w tym w zaj ęciach 
laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,  

iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkow ych uprawnie ń 
zwiększaj ących ich szanse na rynku pracy,  

v. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie z dobytych przez uczniów w toku 
edukacji,  

vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawo dowego – KKZ i KUZ,  

d) realizacj ę wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz i nstruktorów 
praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskona lenie kompetencji lub 
kwalifikacji, zwi ązanych z nauczanym zawodem  

e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowa dzenie kształcenia w nowych 
zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zba dane zapotrzebowanie rynku 
pracy,  

f) modyfikacj ę programów nauczania w poszczególnych zawodach i na  kierunkach 
już istniej ących,  

g) wdro żenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodoweg o,  

h) wł ączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzaj ących kwalifikacje 
zawodowe,  

i) tworzenie klas patronackich w szkołach,  

j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu o światy prowadz ących kształcenie 
zawodowe warunków odzwierciedlaj ących naturalne warunki pracy wła ściwe dla 
nauczanych zawodów obejmuj ące wyposa żenie pracowni lub warsztatów szkolnych 
dla zawodów szkolnictwa zawodowego. 

2. Realizacja wysokiej jako ści sta ży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół 
i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z p odmiotami przyjmuj ącymi na 
staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji  opiekunów praktykantów 
i sta żystów u podmiotów przyjmuj ących na sta ż w zakresie niezb ędnym do  realizacji 
staży i praktyk zawodowych oraz realizacja kompleksowyc h programów kształcenia 
organizowanych w miejscu pracy 2. 

                                                           
2 Wsparcie w zakresie realizacji kompleksowych programów kształcenia organizowanych w miejscu pracy 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 realizacji kompleksowych programów kształcenia organizowanych w miejscu pracy nie znajdzie 
zastosowania w ramach przedmiotowego konkursu. 



3. Kształtowanie u uczniów szkół lub placówek prowa dzących kształcenie zawodowe 
kompetencji kluczowych i umiej ętno ści uniwersalnych niezb ędnych na rynku pracy  
oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczyc ieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu ukierunkowane go na doskonalenie 
stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjaj ących kształtowaniu u uczniów 
kompetencji kluczowych oraz umiej ętno ści uniwersalnych niezb ędnych na rynku 
pracy 3,4. 

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

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wska źnika 

Warto ść docelowa wska źnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu 

  90% 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS 

  90% 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, 
którzy podnieśli nabyli lub uzupełnili kompetencje 
zawodowe po opuszczeniu programu 

  790 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali/podnieśli kwalifikacje 
w zakresie doradztwa zawodowego 

  3 

Liczba uczniów, którzy podnieśli, nabyli lub uzupełnili 
umiejętności praktyczne po opuszczeniu programu 

  90% 

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub 
umiejętności uniwersalne niezbędne na rynku pracy po 
opuszczeniu programu 

  60% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU  

Nazwa wska źnika 

Warto ść docelowa wska źnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy   476 

                                                           
3 Wsparcie w postaci doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji związanych ze stosowaniem metod oraz form organizacyjnych 
sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w danej szkole/placówce na rzecz wsparcia 
kształcenia zawodowego wskazanych w typach 1c) i lub vi lub 1d) lub 1 j) 

4 Wsparcie w przedmiotowym zakresie 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 niniejszy typ projektu nie znajdzie zastosowania w ramach 
przedmiotowego konkursu. 



Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem 
w programie 

  80 

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne 
do realizacji kształcenia zawodowego 

  9 

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, 
którzy zostali objęci wsparciem w programie   1 317 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w zakresie 
uzyskiwania/podnoszenia kwalifikacji w zakresie doradztwa 
zawodowego 

  9 

Liczba nauczycieli placówek kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu, uczestniczących 
w praktykach i stażach u pracodawcy 

  15 

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy w programie 

  903 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW 5 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 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) 

1-3 

Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez uprawnionego 
wnioskodawcę, tj.: 

1) w ramach schematu 1: wszystkie inne podmioty poza jednostkami 
samorządu terytorialnego będące organami prowadzącymi szkołę 
ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie 
zawodowe z terenu danego powiatu; 

2)  w ramach schematu 2: organ prowadzący szkołę ponadgimnazjalną 
lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe będący 
jednostką samorządu terytorialnego, która jest członkiem Związku 
ZIT BTOF.  

W przypadku realizacji projektu partnerskiego w ramach schematu nr 1 liderem 
(partnerem wiodącym)  może być tylko podmiot niebędący JST będący 
organem prowadzącym szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową 
prowadzącą kształcenie zawodowe z terenu danego powiatu natomiast 
partnerem/mi  każdy inny podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy 
osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie 
przepisów odrębnych). 

W przypadku realizacji projektu partnerskiego w ramach schematu nr 2 liderem 
(partnerem wiodącym) może być tylko organ prowadzący szkołę 
ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową prowadzącą kształcenie zawodowe 
będący jednostką samorządu terytorialnego, która jest członkiem Związku ZIT 
BTOF, natomiast partnerem/mi  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: 

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



Tak/nie 
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.2 Realizacja projektu odbywa si ę na wskazanym obszarze. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT BTOF6. 

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) 

1-3 

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 cywilnego7 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 szkół i placówek systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe,  

2. szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie 
zawodowe,  

3. instruktorzy praktycznej nauki zawodu, 
4. opiekunowie praktyk lub staży u podmiotów przyjmujących na 

staż,  
5. nauczyciele, w tym nauczyciele kształcenia zawodowego, 
6. podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego, 
7. szkoły policealne, 
8. słuchacze szkół policealnych. 

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 1-3 

                                                           
6 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. 
7 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) 



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

1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społeczno-
gospodarczym obejmujący w szczególności:  

a) realizację doradztwa edukacyjno-zawodowego ukierunkowanego na 
dopasowanie podaży kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku 
pracy,  

b) realizację zewnętrznego wsparcia szkół w obszarze doradztwa edukacyjno-
zawodowego,  

c) realizację dodatkowego wsparcia służącego podnoszeniu, nabywaniu oraz 
uzupełnianiu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych, dostosowanego 
do potrzeb pracodawców, w szczególności poprzez:  

i. dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na 
uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy i umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych,  

ii. organizowanie kursów przygotowawczych do egzaminu maturalnego, 
kursów przygotowawczych na studia,  

iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach 
laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,  

iv. wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień 
zwiększających ich szanse na rynku pracy,  

v. programy potwierdzania kwalifikacji w zawodzie zdobytych przez uczniów 
w toku edukacji,  

vi. udział w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego – KKZ i KUZ,  

d) realizację wsparcia nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub 
kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem  

e) tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w 
nowych zawodach i na nowych kierunkach w odpowiedzi na zbadane 
zapotrzebowanie rynku pracy,  

f) modyfikację programów nauczania w poszczególnych zawodach i na 
kierunkach już istniejących,  

g) wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania zawodowego,  

h) włączenie pracodawców w system egzaminów potwierdzających 
kwalifikacje zawodowe,  

i) tworzenie klas patronackich w szkołach,  

j) tworzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty prowadzących 
kształcenie zawodowe warunków odzwierciedlających naturalne warunki pracy 
właściwe dla nauczanych zawodów obejmujące wyposażenie pracowni lub 

typu/typów (nr) 



warsztatów szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego. 

2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół 
i placówek kształcenia zawodowego we współpracy z podmiotami 
przyjmującymi na staż, w tym doskonalenie kompetencji lub kwalifikacji  
opiekunów praktykantów i stażystów u podmiotów przyjmujących na staż w 
zakresie niezbędnym do  realizacji staży i praktyk zawodowych oraz realizacja 
kompleksowych programów kształcenia organizowanych w miejscu pracy8. 

3. Kształtowanie u uczniów szkół lub placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych 
na rynku pracy oraz realizacja wsparcia nauczycieli, w tym nauczycieli 
kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu 
ukierunkowanego na doskonalenie stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji 
kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy9,10. 

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 Wkład własny stanowi nie mniej ni ż 15,00% wydatków kwalifikowalnych. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% 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.1.6 Realizacja wsparcia została zaplanowana na po dstawie diagnozy. 

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

1-3 
Ocenie podlega, czy realizacja wsparcia została zaplanowana na podstawie 

                                                           
8 Wsparcie w zakresie realizacji kompleksowych programów kształcenia organizowanych w miejscu pracy 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 realizacji kompleksowych programów kształcenia organizowanych w miejscu pracy nie znajdzie 
zastosowania w ramach przedmiotowego konkursu. 

9 Wsparcie w postaci doskonalenia kompetencji lub kwalifikacji związanych ze stosowaniem metod oraz form organizacyjnych 
sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 
może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w danej szkole na rzecz wsparcia kształcenia 
zawodowego wskazanych w typach 1c) i lub vi lub 1d) lub 1 j) 

10 Wsparcie w przedmiotowym zakresie 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 niniejszy typ projektu nie znajdzie zastosowania w ramach 
przedmiotowego konkursu. 



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. 

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 Minimalna warto ść projektu wynosi 100 000,00 zł. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

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.1.8 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na  poziomie projektu nie przekracza 85%.  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów 

(nr) 
1-3 

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.1.9 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) 

1-3 

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, 
np. szkolenia dla uczniów i nauczycieli, kursy dla uczniów i nauczycieli, studia 
podyplomowe dla nauczycieli, zajęcia dla uczniów podnoszące kompetencje 
zawodowe  (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 załącznikami do Regulaminu konkursu). Każdorazowo 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 zawodoznawczy, 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 realizacj ę wsparcia dla nauczycieli kształcenia zawodowego lu b instruktorów 
praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskona lenie kompetencji lub kwalifikacji, zwi ązanych z 
nauczanym zawodem. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

Ocenie podlega, czy we wniosku o dofinansowanie projektu założono 
realizację wsparcia dla nauczycieli kształcenia zawodowego lub instruktorów 
praktycznej nauki zawodu ukierunkowanego na doskonalenie kompetencji lub 
kwalifikacji, związanych z nauczanym zawodem. 

Celem realizacji w projekcie działań związanych z doskonaleniem kompetencji 
lub kwalifikacji związanych z nauczanym zawodem przez nauczycieli 
kształcenia zawodowego lub instruktorów praktycznej nauki zawodu, jest 
uzyskanie wysokiej jakości wsparcia udzielonego w ramach projektu. 

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.1.11 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) 

1-3 

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 1j - 20% 

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 11 

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) 

1-3 

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 oceniających  podczas oceny spełniania 
kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują premię punktową (maksymalnie 
28 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, 
nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny 

formalno-merytorycznej. Waga punktowa 
poszczególnych kryteriów premiujących określona jest 

przy definicji kryterium. 

C.2.1 Jeżeli projekt zakłada doskonalenie kompetencji lub kw alifikacji, zwi ązanych z nauczanym 
zawodem, nauczycieli kształcenia zawodowego, prefer owana jest realizacja studiów  podyplomowych 
lub kursów kwalifikacyjnych przygotowuj ących do wykonywania zawodu.  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

Ocenie podlega, czy projekt przewiduje studia podyplomowe lub kursy 
kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela 
kształcenia zawodowego w ramach: 

1. zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa 
zawodowego w latach 2016 lub 2017,  

2. zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia 
zawodowego w szkole,  

3. albo nowoutworzonych kierunków nauczania w szkole lub zawodów, 
na które występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy 

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



oraz braki kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego. 

Dla spełnienia kryterium wystarczające jest wsparcie przynajmniej jednego 
nauczyciela w jednym z przypadków, o których mowa w punktach 1-3. W 
przypadku, o którym mowa w punkcie 3 powyżej, konieczne jest spełnienie 
obu przesłanek. Planowane wsparcie musi wynikać z przeprowadzonej 
diagnozy (określonej w kryterium dostępu B.1.6. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 2 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu 

C.2.2 Wsparcie w projekcie dotyczy szkół lub placów ek zlokalizowanych na obszarach wiejskich. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

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 – 2 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.3 Udział finansowy podmiotów przyjmuj ących na sta ż/praktyk ę w kosztach organizacji i 
prowadzenia sta ży i/lub praktyk zawodowych. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

Ocenie podlega partycypacja finansowa podmiotów przyjmujących na 
staż/praktykę, w wymiarze co najmniej 5%, w kosztach organizacji i 
prowadzenia praktyk i/lub staży zawodowych. 

Do kosztów organizacji i prowadzenia praktyk i/lub staży wchodzą wszystkie 
koszty bezpośrednie związane z organizacją i prowadzeniem stażu u danego 
podmiotu przyjmującego na staż/praktykę, ponoszone przez ten podmiot. Poza 
kosztami związanymi z odbywaniem praktyki lub stażu (np. koszty dojazdu, 
koszty zakupu odzieży roboczej, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, 
szkolenia BHP praktykanta lub stażysty) są to również takie koszty jak np. 
refundacja wynagrodzenia/dodatku opiekuna praktykanta/stażysty. 

Jeśli projekt zakłada organizację staży/praktyk u więcej niż jednego podmiotu 
przyjmującego na staż/praktykę, to każdy z nich musi partycypować w 5% 
kosztów organizacji i prowadzenia stażu u danego podmiotu przyjmującego na 
staż/praktykę (nie natomiast łącznych kosztów organizacji i prowadzenia 
wszystkich staży/praktyk w projekcie). Tylko wówczas kryterium zostanie 
uznane za spełnione.  

Partycypacja finansowa podmiotu przyjmującego na staż/praktykę może 



stanowić część wkładu własnego w projekcie.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

Tak – 4 pkt.  

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.4 Projekt przewiduje szkolenia/ zaj ęcia przyczyniaj ące się do zwi ększenia wiedzy na temat ładu 
przestrzennego. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca przewiduje działania przyczyniające się 
do zwiększenia wiedzy na temat ładu przestrzennego i zagadnień związanych 
z ładem przestrzennym (urbanistyka, architektura, sztuka, percepcja 
przestrzeni i krajobrazu).  

Podejmowane działania powinny służyć wspomaganiu umiejętności 
i pogłębianiu wiedzy w zakresie kształtowania przestrzeni i krajobrazu pod 
kątem dbałości o ład przestrzenny. 

Działaniami tego rodzaju mogą być np.: 

- realizacja szkoleń przyczyniających się do zwiększenia wiedzy na temat ładu 
przestrzennego i zagadnień związanych z ładem przestrzennym,  

- konstruowanie i wdrożenie programów nauczania obejmujących zajęcia oraz 
zagadnienia związane z ładem przestrzennym i służących wspieraniu 
nauczania o przestrzeni i krajobrazie, 

- wdrożenie zajęć z zakresu ładu przestrzennego lub obejmujących te 
zagadnienia. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

Tak – 1 pkt.  

Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.5 Zadania w projekcie s ą realizowane w zawodach wynikaj ących z listy zawodów w obr ębie 
regionalnych inteligentnych specjalizacji województ wa kujawsko-pomorskiego. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

Ocenie podlega, czy zadania zawarte w projekcie (z wyłączeniem doradztwa 
edukacyjno-zawodowego) zaplanowano dla minimum 50 % uczniów objętych 
wsparciem w zawodach wskazanych na liście zawodów w obrębie regionalnych 
inteligentnych specjalizacji województwa kujawsko-pomorskiego. 

W celu spełnienia kryterium każde zadanie merytoryczne (poza doradztwem 
edukacyjno-zawodowym) zaplanowane dla uczniów i/lub słuchaczy (nie są 
brane pod uwagę zadania merytoryczne zakładające wsparcie dla nauczycieli i 
szkół/placówek) musi zostać skierowane co najmniej do 50% uczestników 



(osób fizycznych), którzy kształcą się w zawodach wskazanych na liście 
zawodów w obrębie regionalnych inteligentnych specjalizacji województwa 
kujawsko-pomorskiego.  

Należy wskazać konkretne nazwy zawodów, które są wskazane na liście 
zawodów stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu (deklaracja 
wnioskodawcy bez podania nazw zawodów nie będzie wystarczająca do 
spełnienia kryterium). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:  

Tak – 4 pkt.  

Nie – 0 pkt  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.6 Projekt zakłada stworzenie nowych lub doposa żenie istniej ących pracowni mi ędzyszkolnych. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

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.2.7 Wpływ warto ści wska źnika: liczba uczniów szkół i placówek kształcenia z awodowego 
uczestnicz ących w sta żach i praktykach u pracodawcy na realizacj ę celów Strategii ZIT. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpłynie na 
realizację wskaźnika wynikającego ze Strategii ZIT:  

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących 
w stażach i praktykach u pracodawcy.  

Punkty będą odzwierciedlały realizację wskaźnika wynikającego ze Strategii 
ZIT i będą liczone w następujący sposób: 

         projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 7%  - 0 pkt, 

         projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 7% < 14%  - 2 pkt, 

         projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 14%   - 3 pkt. 



Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.8 Wpływ warto ści wska źnika: liczba nauczycieli kształcenia zawodowego ora z instruktorów 
praktycznej nauki zawodu obj ętych wsparciem w programie na realizacj ę celów Strategii ZIT. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpłynie na 
realizację wskaźnika wynikającego ze Strategii ZIT:  

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 
nauki zawodu objętych wsparciem w programie. 

Punkty będą odzwierciedlały realizację wskaźnika wynikającego ze Strategii 
ZIT i będą liczone w następujący sposób: 

          projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 21%    - 0 pkt, 

          projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 21% < 42%  - 2 pkt, 

          projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 42% - 3 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.9 W przypadku projektów zakładaj ących kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczow ych oraz 
umiej ętno ści uniwersalnych niezb ędnych na rynku pracy wnioskodawca 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  szk ół lub placówek systemu o światy, które wykorzystuj ą 
e-podr ęczniki b ądź e-zasobyb ądź e-materiały dydaktyczne stworzone dzi ęki środkom EFS w latach 2007-
2013 i 2014-2020.  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

Ocenie podlega, czy w przypadku projektów zakładających kształtowanie i 
rozwijanie kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych 
niezbędnych na rynku pracy wnioskodawca zakłada w ramach projektu 
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 – 2 pkt. 



Nie – 0 pkt.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.10 W projekcie zało żono wsparcie w zakresie kształtowania u uczniów szk ół kształcenia zawodowego 
kompetencji kluczowych i umiej ętno ści uniwersalnych niezb ędnych na rynku pracy. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

Ocenie podlega, czy w projekcie założono wsparcie w zakresie kształtowania 
u uczniów szkół kształcenia zawodowego kompetencji kluczowych i 
umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy (umiejętności 
matematyczno-przyrodnicze, umiejętności posługiwania się językami obcymi, 
w tym język polski dla cudzoziemców i osób powracających do Polski oraz ich 
rodzin, TIK, umiejętność rozumienia, kreatywność, innowacyjność, 
przedsiębiorczość, krytyczne myślenie, rozwiązywanie problemów, 
umiejętność uczenia się, umiejętność  pracy zespołowej w kontekście 
środowiska pracy). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

Tak – 3 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.11 Projekt w cało ści jest skierowany do szkół lub placówek prowadz ących kształcenie zawodowe 
funkcjonuj ących na terenie miast średnich, w tym miast trac ących funkcje społeczno-gospodarcze. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-3 

Ocenie podlega, czy projekt w całości jest skierowany do szkół lub placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe 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. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 

 


