Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016

Kryteria wyboru projektów
Działanie: 4.6.1. Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT
Poddziałanie: n/d
Priorytet: 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie
środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie
Cel szczegółowy: Zwiększony odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków
komunalnych
Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

A. Kryteria formalne

A.1

A.2

Wniosek o dofinansowanie projektu
został złożony we właściwym
terminie i do właściwej instytucji

Wniosek o dofinansowanie projektu
został złożony na właściwym
formularzu

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz
do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu
w formie wydruku z generatora wniosków o dofinansowanie projektu udostępniony przez IZ
RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest
ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B. Kryteria merytoryczne – ogólne1
1

[1]

Komentarz [a1]: Autopoprawka IZ

IZRPO WK-P dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy błędów w ramach poszczególnych kryteriów o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu.
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B.1

Kwalifikowalność wnioskodawcy/
partnerów

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.:
- jednostki samorządu terytorialnego;
- związki jednostek samorządu terytorialnego;
- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
- samorządowe jednostki organizacyjne;
- inne podmioty posiadające osobowość prawną;
- przedsiębiorstwa realizujące zadania publiczne w zakresie gospodarki wodno-ściekowej;
- partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów
realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz treść
załączników.

B.2

Prawidłowość wyboru partnerów
uczestniczących/ realizujących
projekt

Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 ze zm.).
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia wnioskodawcy stanowiącego
integralną część wniosku o dofinansowanie projektu.

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

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy):

B.3

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej

Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków
funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.),

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
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- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212),
- przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. 2016, poz. 217).
Weryfikacji podlega również, czy na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy
publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną
z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym oraz czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem
w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie
i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej sytuacji.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu):
Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE)
NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu i
zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) oraz projekt nie
obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą
odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f)
rozporządzenia 1303/2013.
Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację przedmiotu projektu lub kodu PKD/EKD pod
kątem czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania.
Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem pomocy publicznej (jeśli
wystąpi) i przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
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B.4

Miejsce realizacji projektu

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT (Uchwała Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi
funkcjonalnie).

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.5

Gotowość techniczna projektu do
realizacji

Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została
ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub właściwy organ nie wniósł sprzeciwu, co do
zgłoszenia zamiaru wykonywania budowy lub robót budowalnych nie wymagających
pozwolenia na budowę (jeśli dotyczy).

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

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki

B.6

B.7

B.8

Załączniki do wniosku
o dofinansowanie są kompletne,
poprawne i zgodne z przepisami
prawa polskiego i unijnego oraz
wymogami Instytucji Zarządzającej
RPO WK-P 2014-2020

Zgodność projektu z wymaganiami
prawa dotyczącego ochrony
środowiska

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/ pomocy de minimis

Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu
wszystkie załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie konkursu oraz czy
załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego
i unijnego oraz z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach RPO WK-P 2014-2020.

Komentarz [a2]: Stanowisko grupy

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.

Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść załączników do wniosku o dofinansowanie projektu.

Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub czy jest
ona zgodna z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488) lub udzielana jest jako rekompensata za świadczenie usług

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)
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w ogólnym interesie gospodarczym.
Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.

B.9

Cele projektu wspierają realizację
celów określonych w Działaniu

Ocenie podlega czy projekt umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększony zostanie
odsetek ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą
ścieków komunalnych. W tym kontekście należy zbadać czy zaplanowane zadania służą
realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu i załączników.

B.10

Projekt jest zgodny z typami
projektów przewidzianymi do
wsparcia w ramach działania/
poddziałania

Ocenie podlega czy projekt dotyczy kompleksowych2 projektów realizowanych wyłącznie
w aglomeracjach o wielkości od 2 tys. poniżej 10 tys. RLM:
a)budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej,
b)budowa, przebudowa, modernizacja oczyszczalni ścieków,
c)budowa indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (przydomowych oczyszczalni
ścieków) na obszarach gdzie budowa sieci kanalizacyjnej jest ekonomicznie lub technicznie
niezasadna3
d)systemy zaopatrzenia w wodę, ujęcia i stacje uzdatniania wody oraz inteligentne systemy
zarządzania sieciami wodociągowymi
e)budowa, przebudowa, modernizacja specjalistycznych instalacji do prowadzenia procesów
odzysku lub unieszkodliwiania osadów ściekowych,
f)urządzenia i aparatura kontrolno-pomiarowa (m.in. laboratoria i instalacje kontrolnopomiarowe).

Komentarz [a3]: Stanowisko grupy.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.11

Zakres rzeczowy projektu

Ocenie podlega czy projekt związany z zaopatrzeniem w wodę:
- realizowany jest wyłącznie w ramach kompleksowego projektu wodno-ściekowego oraz czy
wydatki związane z zaopatrzeniem w wodę stanowią nie więcej niż 40% całkowitych wydatków
związanych z realizacją projektu lub

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

2

Kompleksowość nie wymusza łącznej realizacji wszystkich wymienionych w katalogu typów projektów. Kompleksowość oznacza realizację projektu spójnego, zamkniętego, obejmującego swą koncepcją
realizację założeń całej aglomeracji. W szczególności w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej należy zadbać o odbiór ścieków komunalnych, w przypadku inwestycji z gospodarki wodnej projekt musi być
powiązany z gospodarką ściekową z zachowaniem warunków z kryterium B.11.
3
Z zachowaniem parametrów wymaganych dla oczyszczania ścieków w aglomeracjach o wielkości 2.000-10.000 RLM.
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- realizowany jest na terenie gdzie zapewniona jest sieć kanalizacyjna/uregulowana gospodarka
ściekowa zgodna z przepisami krajowymi i unijnymi
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.12

Wskaźniki realizacji celów projektu

Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone
liczbowo oraz podano czas ich osiągnięcia.
Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?
Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu?

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.13

Prawidłowość określenia wkładu
własnego

Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy:
- stanowi nie mniej niż 15% kosztów kwalifikowanych w projektach, w których nie wystąpi
pomoc publiczna oraz
- jest zgodny z wymogami właściwych programów pomocowych, jednak nie mniej niż 15%
kosztów kwalifikowanych.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.14

Projekt nie został zakończony przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu

Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu.
Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
dnia 17 grudnia 2013 r.4 projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały one
fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu
w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności
zostały dokonane przez Beneficjenta.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część
wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji
4
Rozporządzenie 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006(Dz. U. UE L 2013, nr 347,
s.320 ze zm.).
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projektowej.

Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
B.15

B.16

Trwałość operacji

Wykonalność techniczna,
technologiczna i instytucjonalna
projektu

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną część
wniosku o dofinansowanie projektu oraz pozostałe informacje zawarte w dokumentacji
projektowej.

Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem technicznym, technologicznym
i instytucjonalnym, w szczególności:
− czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny, tj. czy działania są prawidłowo
rozplanowane w czasie i realne do wykonania?
− czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób wykonania projektu
i osiągnięcia celów projektu?
− czy wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada lub pozyska
odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej realizacji
projektu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i treść załączników.

B.17

Kwalifikowalność wydatków

Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,
tj.
− czy zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem
1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2023 r.);
− czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego;
− czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP;
− czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;
− czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku
z realizacją projektu;
− czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

7

Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki.

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym:

B.18

Zgodność projektu z politykami
horyzontalnymi

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura
została zaprojektowana/ zostanie zbudowana/ zmodernizowana zgodnie z zasadą
projektowania uniwersalnego.
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub
neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy,
kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad,
a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne5.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

B.19

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona
poprawnie, w szczególności:
− prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność dokonanych obliczeń,
− poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z uwzględnieniem przepisów dotyczących
projektów generujących dochód, jeśli dotyczy),
− trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia,
− prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu i załączniki.
B.20

Zgodność dokumentacji projektowej
z Regulaminem konkursu

Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

5

Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości
szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do tych elementów
projektu, w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2,
pkt 1).
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Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016
z Regulaminem konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe
Aglomeracja o wielkości od 2 tys. poniżej 10 tys. RLM.

C.1.1

C.1.2

Lokalizacja projektu

Zgodność z Krajowym Programem
Oczyszczania Ścieków Komunalnych
(KPOŚK)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie oraz Krajowy Program
Oczyszczania Ścieków Komunalnych i Masterplan dla wdrażania dyrektywy 91/271/EWG
dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (pomocniczo załączniki: uchwała Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie wyznaczania aglomeracji lub rozporządzenie
wojewody ustanawiające aglomerację).

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z KPOŚK wraz z Masterplanem dla wdrażania dyrektywy
91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych zawierającym listę potrzeb
inwestycyjnych w poszczególnych aglomeracjach.

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Tak/nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku oraz załączniki.
D.1 Kryteria strategiczne – dostępowe

D.1.1

Ocena zgodności projektu ze
Strategią ZIT BTOF

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega czy:
6
− wnioskodawca realizuje projekt na obszarze ZIT BTOF ;
− proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii
ZIT BTOF.

Tak/Nie (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

6

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru
powiązanego z nimi funkcjonalnie.
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Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016

D.2 Kryteria strategiczne – punktowe

D.2.1

Lokalizacja projektu na obszarze
chronionym

Ocenie podlega czy projekt jest realizowany na obszarze chronionym w rozumieniu art. 6 ustawy
o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Przy czym
projekt powinien być traktowany jako zlokalizowany na obszarze chronionym, gdy większy
rzeczowo jego zakres jest realizowany na tym obszarze.

liczba punktów
możliwa do
uzyskania

minimalna
liczba punktów
niezbędna do
spełnienia
kryterium

Nie – 0 pkt
Tak – 4 pkt

n/d

0 – 5 pkt
według oceny

n/d

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpłynie na realizację wskaźników
wynikających ze Strategii ZIT.

D.2.2

Wpływ wartości wskaźników
przyjętych w projekcie na realizację
celów Strategii ZIT

Punkty będą odzwierciedlały procent realizacji wskaźników wynikających ze Strategii ZIT i będą
liczone w następujący sposób:
projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 5%
- 0 pkt,
projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 5% < 10% - 3 pkt,
projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 10%
- 5 pkt.
Procent realizacji wskaźników zostanie obliczony jako średnia z wartości procentowych dla
poszczególnych wskaźników.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
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Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016

Kryteria wyboru projektu
Działanie: 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT
Poddziałanie: 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury
Oś priorytetowa: 4 Region przyjazny środowisku
Priorytet Inwestycyjny: 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturalnego
Cel szczegółowy: Zwiększona atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego
Schemat: Inwestycje w zakresie dziedzictwa kulturowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia Kryterium

P. Kryteria preselekcyjne
P.1

P.2

P.3

Wniosek preselekcyjny został złożony
do właściwej instytucji, we właściwym
terminie i w odpowiedzi na właściwy
konkurs
Wniosek preselekcyjny został złożony
na właściwym formularzu

Kwalifikowalność wnioskodawcy/
partnerów

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek preselekcyjny do instytucji wskazanej
w Regulaminie konkursu, w odpowiednim terminie oraz w odpowiedzi na właściwy konkurs.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny.
Ocenie podlega czy wniosek preselekcyjny został złożony na formularzu udostępnionym przez
Instytucję Ogłaszającą Konkurs.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny.
Ocenie podlega czy wniosek preselekcyjny został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę
tj.
1) jednostkę samorządu terytorialnego,
2) związek jednostek samorządu terytorialnego,
3) stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
4) samorządową jednostkę organizacyjną,
5) organizację pozarządową,
6) kościół,
7) związek wyznaniowy,
8) osobę prawną kościoła,
9) osobę prawną związku wyznaniowego,
10) partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku
projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,

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

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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Zarządu ZIT BTOF
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11)
12)
13)
14)

P.4

Cele projektu wspierają realizację
celów określonych w Działaniu 4.6
Ochrona środowiska naturalnego
i zasobów kulturowych na obszarze ZIT,
Poddziałaniu 4.6.2 Wsparcie ochrony
zasobów kultury w ramach ZIT

P.5

Projekt jest zgodny z typami projektów
przewidzianymi do wsparcia w ramach
działania/poddziałania

P.6

Załączniki do wniosku preselekcyjnego
są kompletne, poprawne i zgodne
z Regulaminem konkursu

P.7

Wykluczenia z możliwości uzyskania
wsparcia

inny podmiot posiadający osobowość prawną,
państwową jednostkę organizacyjną,
organ władzy, administracji rządowej,
przedsiębiorstwo.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny oraz załączniki.
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona
zostanie atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego. W tym kontekście
należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji
prowadzą do osiągnięcia celów działania.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny.
Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach
zabytkowych7, w otoczeniu zabytku8 oraz konserwację zabytków ruchomych i materiałów
archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny.
Ocenie podlega czy wnioskodawca projektu dołączył do wniosku preselekcyjnego wszystkie
załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w Regulaminie konkursu.
Niezbędne jest posiadanie co najmniej programu funkcjonalno-użytkowego lub programu
konserwatorskiego wraz z kosztorysem konserwatorskim.
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku preselekcyjnego.
W ramach kryterium sprawdzić należy czy projekt nie dotyczy obiektów:
− wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez
Prezydenta RP za pomniki historii
lub
− zlokalizowanych na obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO lub położonych na obszarze uznanym za Pomnik Prezydenta RP,
kwalifikujących się do POIiŚ 2014-2020 (z uwagi na wartość projektu lub typ
beneficjenta)9.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Komentarz [PM5]: dostosowanie do
zapisów SZOOP i doprecyzowanie
warunków wykluczenia z dofinansowania

7

Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).
8
Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed szkodliwym
oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
9
Ze wsparcia w programie wykluczone są wyłącznie obiekty kwalifikujące się do POIiŚ 2014-2020 z uwagi na wartość projektu, tj. minimum 2 mln zł, lub typ beneficjenta, którym w ramach RPO nie mogą być
instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone przez MKiDN, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN,
a także szkoły artystyczne prowadzone przez jst.

12

Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016

P.8

Zgodność ze Strategią Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla BydgoskoToruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
(Strategia ZIT BTOF)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny oraz załączniki.
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega, w szczególności czy:
10
- wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF ;
- proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii
ZIT BTOF.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek preselekcyjny oraz załączniki.

A. Kryteria Formalne
A.1

A.2

Wniosek o dofinansowanie projektu
został złożony we właściwym terminie
i do właściwej instytucji

Ostateczna wersja wniosku
o dofinansowanie projektu

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie oraz
do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na wskazany konkurs.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie
projektu
w formie wydruku z generatora wniosków o dofinansowanie projektu, udostępnionego przez
IZ RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie
jest ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B. Kryteria merytoryczne – ogólne

11

Komentarz [PM6]: Dodanie przypisu o
poprawie błędów – uwaga na grupie,
wniosek DWEFRR

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez uprawnionego wnioskodawcę tj.

B.1

Kwalifikowalność wnioskodawcy/
partnerów

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

jednostkę samorządu terytorialnego,
związek jednostek samorządu terytorialnego,
stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
samorządową jednostkę organizacyjną,
organizację pozarządową,
kościół,
związek wyznaniowy,
osobę prawną kościoła,
osobę prawną związku wyznaniowego,
partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku
projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego,

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

10

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru
powiązanego z nimi funkcjonalnie.
11
IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy błędów w ramach poszczególnych kryteriów o elementy wskazane przez IOK. Poprawa nie może prowadzić do istotnej modyfikacji projektu.
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11)
12)
13)
14)

inny podmiot posiadający osobowość prawną,
państwową jednostkę organizacyjną,
organ władzy, administracji rządowej,
przedsiębiorstwo.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

B.2

Prawidłowość wyboru partnerów
uczestniczących/realizujących projekt

Ocenie podlega czy Wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami
ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część
wniosku o dofinansowanie projektu.

B.3

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej

Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy):
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do
środków funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212),
- przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. 2016, poz. 217).

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

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Weryfikacji podlega również, czy na wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy
publicznej, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną
z prawem oraz z rynkiem wewnętrznym oraz czy wnioskodawca nie jest przedsiębiorstwem
w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych dotyczących pomocy państwa na
ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej
sytuacji.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
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Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu):
Przedmiot realizacji projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości
uzyskania pomocy finansowej, o których mowa w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE)
NR 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu "Inwestycje na rzecz wzrostu
i zatrudnienia" oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006) oraz projekt nie
obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą
odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f)
rozporządzenia 1303/2013.

B.4

B.5

B.6

Miejsce realizacji projektu

Gotowość techniczna projektu
do realizacji

Załączniki do wniosku
o dofinansowanie są poprawne
i zgodne z przepisami prawa polskiego
i unijnego oraz wymogami Instytucji
Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020

Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację przedmiotu projektu lub kodu PKD/EKD pod
kątem czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania.
Wykluczenie ze wsparcia będzie analizowane z uwzględnieniem pomocy publicznej (jeśli
wystąpi) i przewidywanych rodzajów wydatków kwalifikowanych.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na terytorium obszaru ZIT zgodnie z Uchwałą
Nr 15/463/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w
sprawie wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla
Bydgoszczy, Torunia i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została
ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu (jeśli dotyczy). W przypadku zgłoszenia
robót budowlanych wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenie bądź
informację od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu
ww. organ nie wniósł sprzeciwu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu oraz
załączniki.
Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie
załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu oraz czy załączniki
do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego
oraz
z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO
WK-P 2014-2020.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

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

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.
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B.7

Zgodność projektu z wymaganiami
prawa dotyczącego ochrony
środowiska

B.9

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/ pomocy de minimis

B.10

Cele projektu wspierają realizację
celów określonych w Działaniu 4.6
Ochrona środowiska naturalnego
i zasobów kulturowych na obszarze ZIT,
Poddziałaniu 4.6.2 Wsparcie ochrony
zasobów kultury w ramach ZIT

B.11

Projekt jest zgodny z typami projektów
przewidzianymi do wsparcia w ramach
działania/poddziałania

Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna lub czy
jest ona zgodna z art. 53 rozporządzenia KE nr 651/2014 Pomoc na kulturę i zachowanie
dziedzictwa kulturowego oraz z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28
sierpnia 2015 r. w sprawie pomocy inwestycyjnej na kulturę i zachowanie dziedzictwa
kulturowego w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
1364), lub z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r.
w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych
na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy cel projektu umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. czy zwiększona
zostanie atrakcyjność obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego. W tym kontekście
należy zbadać czy zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji
prowadzą do osiągnięcia celów działania.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Projekty obejmujące prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane w obiektach
12
13
zabytkowych , w otoczeniu zabytku oraz konserwację zabytków ruchomych i materiałów
archiwalnych stanowiących dziedzictwo dokumentacyjne.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega:
B.12

Wskaźniki realizacji projektu

-

czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo
oraz podano czas ich osiągnięcia?
czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?
czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu?

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

12
Wsparciem objęte będą projekty dotyczące zabytków wpisanych do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Definicja w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze zm.).
13
Przez otoczenie należy rozumieć teren wokół lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego terenu do rejestru zabytków w celu ochrony wartości widokowych zabytku oraz jego ochrony przed
szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych.
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Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi:

B.13

Prawidłowość określenia wkładu
własnego

- nie mniej niż 15 % w wydatkach kwalifikowalnych dla projektów nieobjętych pomocą
publiczną,
- dla projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z wymogami właściwego programu
pomocowego, jednak nie mniej niż 15 % w wydatkach kwalifikowanych.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu.

B.14

B.15

Projekt nie został zakończony przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu

Trwałość operacji

Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. wsparcia
nie uzyskają projekty, jeśli zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020
niezależnie od tego czy wszystkie powiązane z nim płatności zostały dokonane przez
Beneficjenta.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71
Rozporządzenia nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy:

B.16

B.17

Wykonalność techniczna,
technologiczna i instytucjonalna
projektu

Kwalifikowalność wydatków

- Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas
niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji
procedur?
- Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami
prawnymi?
- wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu?
- Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny?
- wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu?
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlegać będzie czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki
kwalifikowalności, tj.
- czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1 stycznia
2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.)?
- czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
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krajowego?
- czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP?
- czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?
- czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku
z realizacją projektu?
- czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z:
1.
2.

B.18

Zgodność z zasadami horyzontalnymi

3.

Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami14. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura
została zaprojektowana/zostanie zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą
projektowania uniwersalnego.
Zasadą zrównoważonego rozwoju.

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub
neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić
wtedy, kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego
dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww.
zasad
a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne15.

B.19

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona
poprawnie, w szczególności:
- Czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów
dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,
- Czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych?,

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

14

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).
Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do tych
elementów projektu, w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne,
podrozdział 5.2, pkt 1).
15
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- Czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?,
- Czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych?,
- Czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich
analiz?,
- Czy zapewniona została trwałość finansowa projektu?

B.20

B.21

Zgodność dokumentacji projektowej
z Regulaminem konkursu

Zgodność dokumentacji projektowej
z wnioskiem preselekcyjnym

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie
z Regulaminem konkursu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
W ramach kryterium ocenie podlega czy założenia projektu przedstawione we wniosku
o dofinansowanie projektu są zgodne z wnioskiem preselekcyjnym, w zakresie w jakim były
oceniane na etapie preselekcji.

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

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej dokumentacji projektowej.

C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe - dostępowe
Ocenie podlega czy maksymalna wartość projektu stanowi nie więcej niż 5 mln Euro.
C.1.1

Maksymalna wartość projektu

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy maksymalna wartość dofinansowania obiektu zabytkowego stanowi nie
więcej niż 100 000 PLN.

C.1.2

Maksymalna wartość dofinansowania
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

C.1.3

Wykluczenia z możliwości uzyskania
wsparcia

W ramach kryterium sprawdzić należy czy projekt nie dotyczy obiektów:
− wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO lub uznanych przez
Prezydenta RP za pomniki historii
lub
− zlokalizowanych na obszarze objętym wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO lub położonych na obszarze uznanym za Pomnik Prezydenta RP,
kwalifikujących się do POIiŚ 2014-2020 (z uwagi na wartość projektu lub typ
beneficjenta)16.

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

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Komentarz [PM7]: dostosowanie do
zapisów SZOOP i doprecyzowanie
warunków wykluczenia z dofinansowania

16

Ze wsparcia w programie wykluczone są wyłącznie obiekty kwalifikujące się do POIiŚ 2014-2020 z uwagi na wartość projektu, tj. minimum 2 mln zł, lub typ beneficjenta, którym w ramach RPO nie mogą być
instytucje kultury państwowe oraz współprowadzone przez MKiDN, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, szkoły i uczelnie artystyczne prowadzone i nadzorowane przez MKiDN,
a także szkoły artystyczne prowadzone przez jst.
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

D.1 Kryteria strategiczne - dostępowe
Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega, w szczególności czy:

D.1.1

Zgodność ze Strategią Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla BydgoskoToruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
(Strategia ZIT BTOF)

17

-wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF ;
-proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii
ZIT BTOF

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

D.1.2

D.1.3

Stopień, w jakim projekt przyczynia się
do osiągnięcia wymiernych i trwałych
korzyści społeczno-gospodarczych

Zgodność ze Strategią rozwoju
województwa kujawsko-pomorskiego
do roku 2020 - Plan modernizacji 2020
+ lub Kontraktem Terytorialnym

Warunkiem spełnienia kryterium jest wykazanie, że projekt generuje pozytywne efekty
ekonomiczno-społeczne, a wnioskodawca wykazał je w „Studium Wykonalności”.
Weryfikowana także będzie analiza ww. efektów w kontekście tworzenia miejsc pracy u
beneficjenta i/lub wykonawców w trakcie realizacji projektu, jak również w kontekście
efektów pośrednich projektu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy inwestycje w obiekty zabytkowe mają znaczenie regionalne oraz czy
są zgodne z kierunkami określonymi w Strategii rozwoju województwa kujawskopomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, lub czy są inwestycjami uzgodnionymi
w Kontrakcie Terytorialnym.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

D.2 Kryteria strategiczne - punktowe

D.2.1

Stopień, w jakim projekt przyczyni się
do poprawy jakości i dostępności

Przewidywana liczba osób korzystających rocznie z wszystkich obiektów dziedzictwa
kulturowego objętych projektem (po roku od ukończenia projektu)18:

Liczba
punktów

Minimalna liczba
punktów
niezbędna
do spełnienia
kryterium

0 - 10 pkt
według oceny

0

17
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru
powiązanego z nimi funkcjonalnie.

20

Komentarz [PM8]: wymóg wynika z
zapisów SZOOP, więc powinien być
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obiektów dziedzictwa kulturowego
nie ulegnie zmianie – 0 pkt;
zwiększy się do 5% włącznie – 3 pkt;
zwiększy się powyżej 5% do 10% włącznie – 6 pkt;
zwiększy się powyżej 10% - 10 pkt.

Komentarz [PM9]: dostosowanie do
przypadków, gdy liczba osób
odwiedzających nie ulegnie zmianie,
brakowało do tej pory uwzględnienia w
kryteriach tego przypadku

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpłynie na realizację wskaźników
wynikających ze Strategii ZIT:
Liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem

D.2.2

Wpływ wartości wskaźników
przyjętych w projekcie na realizację
celów Strategii ZIT

Punkty będą odzwierciedlały procent realizacji wskaźników wynikających ze Strategii ZIT i
będą liczone w następujący sposób:
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 5% - 0 pkt,
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 5% < 10% - 2 pkt,
- projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 10% - 3 pkt.

0 – 3 pkt.
według
oceny

n/d

0-20 pkt.
według oceny

n/d

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy w ramach projektu wsparciem objęte zostaną zabytki ruchome czy
nieruchome.
D.2.3

D.2.4

Przeznaczenie wsparcia

Komplementarność projektu z innymi
projektami z zakresu kultury i ochrony
dziedzictwa kulturowego lub z zakresu
turystyki

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:
- w ramach Projektu wsparciem objęte będą zabytki ruchome – 0 pkt.
- w ramach Projektu wsparciem objęte będą zabytki nieruchome – 20 pkt.

Komentarz [PM10]: Uwaga dodana w
celu zminimalizowania możliwości
otrzymania dofinansowania przez projekty
dot. zabytków tylko ruchomych

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
W ramach kryterium ocenie podlega spójność projektu z innymi projektami realizowanymi/
zrealizowanymi z funduszy UE i innych funduszy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa
kulturowego lub z zakresu turystyki.
-

wnioskodawca wykazał komplementarność z więcej niż 1 projektem – 5 pkt.
wnioskodawca wykazał komplementarność z 1 projektem – 3pkt.
wnioskodawca nie wykazał komplementarności – 0 pkt.

0 – 5 pkt.
według oceny

n/d

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
18

Za rok bazowy należy uznać rok 2015.
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Kryteria wyboru projektów
Działanie: 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT
Poddziałanie: 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT
Priorytet: 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Cel szczegółowy: Lepsza jakość usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego
Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)

Kryterium

A. Kryteria Formalne
Wniosek o dofinansowanie projektu
został złożony we właściwym terminie,
A.1
do właściwej instytucji i w odpowiedzi
na właściwy konkurs

A.2

Wniosek o dofinansowanie projektu
został złożony na właściwym
formularzu

Definicja kryterium

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie projektu w terminie
oraz do instytucji wskazanej w regulaminie konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o dofinansowanie projektu
w formie wydruku z generatora wniosku o dofinansowanie projektu, udostępnionego przez
IZ RPO. Wydruk wniosku o dofinansowanie projektu zawierający napis „wersja próbna” nie jest
ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu.

Opis znaczenia Kryterium

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
B. Kryteria merytoryczne – ogólne19

Komentarz [SSZ BPRPO11]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

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

B.1

Kwalifikowalność wnioskodawcy/
partnerów

15)
16)
17)
18)

jednostkę samorządu terytorialnego,
związek jednostek samorządu terytorialnego,
stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego,
samorządową jednostkę organizacyjną,

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

19

IZRPO WK-P dopuszcza możliwość jednokrotnej poprawy błędów w ramach poszczególnych kryteriów o elementy wskazane przez Instytucję Ogłaszającą Konkurs (IOK). Poprawa nie może prowadzić do istotnej
modyfikacji projektu.
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

B.2

B.3

Prawidłowość wyboru partnerów
uczestniczących/realizujących projekt

Niepodleganie wykluczeniu
z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej

Ocenie podlega czy wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217).
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o oświadczenie wnioskodawcy stanowiące integralną
część wniosku o dofinansowanie projektu.
Wykluczenie podmiotowe (dotyczące wnioskodawcy):
Ocenie podlega czy wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu
z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do środków
funduszy europejskich na podstawie:
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885 ze zm.),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212),
- przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014–2020 (Dz. U. 2016, poz. 217).

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

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Wykluczenia przedmiotowe (dotyczące przedmiotu projektu):
Projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą
odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/201320) w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f)
rozporządzenia 1303/2013.
Ocena kryterium nastąpi poprzez weryfikację przedmiotu projektu lub kodu PKD/EKD pod
kątem czy działalność, której dotyczy projekt może być wspierana w ramach działania.

20

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, s. 320 i nast.) (dalej: rozporządzenie 1303/2013).
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B.4

B.5

B.6

Miejsce realizacji projektu

Gotowość techniczna projektu
do realizacji

Załączniki do wniosku
o dofinansowanie projektu
są kompletne, poprawne i zgodne
z przepisami prawa polskiego
i unijnego oraz wymogami Instytucji
Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na
obszarze ZIT zgodnie z Uchwałą
Nr 15/463/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie
wyznaczenia obszaru realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia
i obszaru powiązanego z nimi funkcjonalnie.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu uzyskana została
ostateczna decyzja zezwalająca na realizację projektu (jeśli dotyczy). W przypadku zgłoszenia
robót budowlanych wnioskodawca obowiązany jest przedłożyć oświadczenie bądź informację
od właściwego organu, że na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu ww. organ nie
wniósł sprzeciwu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek do dofinansowanie projektu oraz załączniki
Ocenie podlega czy wnioskodawca dołączył do wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie
załączniki zgodnie z listą załączników zamieszczoną w regulaminie konkursu oraz czy załączniki
do wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami prawa polskiego i unijnego oraz
z Instrukcją wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu w ramach
RPO WK-P 2014-2020.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Komentarz [SSZ BPRPO12]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Komentarz [SSZ BPRPO13]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.

B.7

Zgodność projektu z wymaganiami
prawa dotyczącego ochrony
środowiska

Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały przygotowane zgodnie
z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska.
Kryterium weryfikowane w oparciu o załączniki do wniosku o dofinansowanie projektu.
Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie wystąpi pomoc publiczna.

B.8

Zgodność z prawem pomocy
publicznej/pomocy de minimis

B.9

Cele projektu wspierają realizację
celów określonych w Działaniu 6.4
Rewitalizacja oraz inwestycje
w infrastrukturę edukacyjną w ramach
ZIT, Poddziałaniu 6.4.3 Inwestycje
w infrastrukturę kształcenia

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy projekt umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. osiągnięcie lepszej jakości
usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego. W tym kontekście należy zbadać czy
zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia
celów działania.

Komentarz [SSZ BPRPO14]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

24

Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016
zawodowego w ramach ZIT
Ocenie podlega czy projekt dotyczy następujących przedsięwzięć:
1)

B.10

Projekt jest zgodny z typami projektów
przewidzianymi do wsparcia w ramach
działania/poddziałania

2)

21

Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i szkoleniową szkół oraz centrów i placówek
prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, polegające na: budowie22,
rozbudowie, nadbudowie i wyposażeniu w bazę dydaktyczną nowych obiektów,
a także przebudowie, adaptacji, modernizacji, remoncie i wyposażeniu w bazę
dydaktyczną już istniejących obiektów, ukierunkowane na tworzenie i rozwój
warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami
rynku pracy, w tym inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS .

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Działania z zakresu e-edukacji (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),
w tym m.in.: wyposażenie szkół oraz centrów i placówek prowadzących kształcenie
zawodowe i ustawiczne w narzędzia informatyczne poprawiające efektywność
procesu kształcenia (zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego,
oprogramowania).

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega:

B.11

Wskaźniki realizacji celów projektu

- czy wskaźniki realizacji celów projektu (produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz
podano czas ich osiągnięcia?
- czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu projektu?
- czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu?

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Komentarz [SSZ BPRPO15]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

B.12

Prawidłowość określenia wkładu
własnego

B.13

Projekt nie został zakończony przed

Ocenie podlega czy wkład własny wnioskodawcy stanowi nie mniej niż 15 % w wydatkach
kwalifikowalnych.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed złożeniem wniosku o dofinansowanie

Komentarz [SSZ BPRPO16]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Tak/nie

21

Wszystkie projekty realizowane w ramach poddziałania 6.4.3 muszą uwzględniać dostosowanie infrastruktury oraz wyposażenia do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Budowa nowych obiektów dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy zapewnienie infrastruktury w inny sposób nie jest możliwe oraz pod warunkiem wykorzystania ich na potrzeby praktycznej nauki zawodu.
W takim wypadku koniecznym jest udokumentowanie braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków oraz potwierdzenie zasadności budowy nowego obiektu analizą potrzeb, deficytów i
trendów demograficznych zachodzących na obszarze planowanej interwencji.

22
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złożeniem wniosku o dofinansowanie
projektu

projektu.

(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Na podstawie art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013 wsparcia nie uzyskają projekty, jeśli
zostały one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed złożeniem wniosku o
dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie
powiązane z nim płatności zostały dokonane przez beneficjenta.

B.14

B.15

B.16

Trwałość operacji

Wykonalność techniczna,
technologiczna i instytucjonalna
projektu

Kwalifikowalność wydatków

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy wnioskodawca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z art. 71
rozporządzenia 1303/2013 .
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy:
- Harmonogram realizacji projektu jest realistyczny i uwzględnia zakres rzeczowy oraz czas
niezbędny na realizację procedur przetargowych i inne okoliczności niezbędne do realizacji
procedur?
- Założenia projektu są zgodne z odpowiednimi wymogami technicznymi i regulacjami
prawnymi?
- wnioskodawca gwarantuje techniczną wykonalność projektu?
- Zakres rzeczowy projektu jest technologicznie wykonalny?
- wnioskodawca posiada potencjał do prawidłowej obsługi projektu?
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki kwalifikowalności,
tj.
- Czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem
1 stycznia 2014 r. a dniem 30 czerwca 2018 r.)?
- Czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa unijnego oraz prawa krajowego?
- Czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP?
- Czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu?
- Czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w związku
23
z realizacją projektu?
- Czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad
uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów?
- Czy zaplanowane wydatki w ramach cross-financingu uwzględniają rozszerzenie zasięgu
i poprawę jakości oferty edukacyjnej?

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Komentarz [SSZ BPRPO17]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Komentarz [SSZ BPRPO18]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

23

W przypadku zakupu sprzętu planowanego w ramach e-edukacyjnej części projektu, wnioskodawca jest zobowiązany do przedstawienia szczegółowego uzasadnienia planowanych zakupów, w szczególności
w kontekście oferty edukacyjnej placówki.
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

B.17

Poziom cross-financingu został
prawidłowo zaplanowany i nie
wykracza poza ustalony limit

Ocenie podlega, czy wartość wydatków w ramach cross-financingu nie przekracza łącznie 10%
wydatków projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Komentarz [SSZ BPRPO19]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z:
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami. W szczególności ocenie podlegać będzie czy infrastruktura została
zaprojektowana/ zostanie zbudowana /zmodernizowana zgodnie z zasadą projektowania
uniwersalnego.

B.18

Zgodność z zasadami horyzontalnymi

Jeśli w projekcie ponoszone są wydatki na dostosowanie istniejących miejsc kształcenia
zawodowego do potrzeb osób z niepełnosprawnościami24 muszą bezpośrednio wynikać
z diagnozy potrzeb i stopnia niedostosowania placówki.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Diagnoza musi zostać załączona do wniosku o dofinansowanie projektu oraz musi zawierać
w swojej treści niezbędne elementy merytoryczne zgodnie z wymogami określonymi
25
w Regulaminie konkursu przygotowanym przez IOK .

Komentarz [SSZ BPRPO20]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt musi wykazywać pozytywny lub
neutralny wpływ w zakresie każdej polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy,
kiedy w ramach projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego dany

24

Osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także
osoby
z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).
25
Diagnoza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik.
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Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016
projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasad
26
a uzasadnienie to zostanie uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne .
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona
poprawnie, w szczególności:

B.19

Wykonalność finansowa
i ekonomiczna projektu

- Czy poziom dofinansowania został ustalony poprawnie i z uwzględnieniem przepisów
dotyczących projektów generujących dochód (jeśli dotyczy)?,
- Czy wskazano źródła finansowania wkładu własnego oraz wydatków niekwalifikowalnych?,
- Czy przyjęte założenia analiz finansowych są realne?,
- Czy w kalkulacji kosztów nie ma istotnych błędów rachunkowych?,
- Czy analiza finansowa została przeprowadzona zgodnie z zasadami sporządzania takich
analiz?,
- Czy zapewniona została trwałość finansowa projektu?

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Komentarz [SSZ BPRPO21]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy wnioskodawca przygotował wniosek o dofinansowanie projektu zgodnie
z Regulaminem konkursu.
B.20

Zgodność dokumentacji projektowej
z Regulaminem konkursu

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)
Komentarz [SSZ BPRPO22]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

C. Kryteria merytoryczne szczegółowe
C.1 Kryteria merytoryczne szczegółowe – dostępowe

C.1.1

Realizacja wsparcia została
zaplanowana na podstawie diagnozy

Ocenie podlega, czy projekt, w szczególności dotyczący budowy nowej infrastruktury,
uwzględnia trendy demograficzne zachodzące na danym obszarze w celu zachowania
równowagi pomiędzy lepszym dostępem do edukacji a długoterminową opłacalnością takiej
inwestycji.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

26
Uwaga: stwierdzenie neutralnego wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami nie zwalnia beneficjenta ze stosowania zasad określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w odniesieniu do tych
elementów projektu,
w których zasada ta ma zastosowanie. Np. strona internetowa, czy też zasoby cyfrowe wytworzone w ramach projektu muszą spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA (Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt 1).
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Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016
Diagnoza musi zostać załączona do wniosku o dofinansowanie projektu oraz musi zawierać
w swojej treści niezbędne elementy merytoryczne zgodnie z wymogami określonymi
27
w Regulaminie konkursu przygotowanym przez IOK .

Komentarz [SSZ BPRPO23]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy projekt zakłada inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego
w stosunku do zawodu/ów wskazanego/ych jako deficytowy/e lub równoważny/e
w województwie kujawsko-pomorskim i/lub w powiecie/powiatach, gdzie realizowana będzie
inwestycja (w oparciu o dane wynikające z dokumentu Barometr zawodów 2016. Raport
podsumowujący badanie w województwie kujawsko-pomorskim, barometrzawodow.pl).
Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o opinię Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu
w zakresie zasadności kształcenia w danym zawodzie/ach, która zostanie wydana w odpowiedzi
na pisemny wniosek, w którym wnioskodawca wskaże konkretny/e zawód/y, w stosunku
do którego/ych planowana jest inwestycja w infrastrukturę kształcenia zawodowego.
C.1.2

Dostosowanie inwestycji do potrzeb
regionalnego rynku pracy

Przedmiotowa opinia zostanie wydana przez Wojewódzki Urząd Pracy w terminie 14 dni
roboczych od dnia wpływu ww. wniosku.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

We wniosku o dofinansowanie projektu należy przywołać treść powyższej opinii, która wskazuje
zasadność zaplanowanych zadań w projekcie.
Ponadto wnioskodawca zobowiązany jest również do dostarczenia opinii od pracodawcy/ów
z danej branży (ewentualnie od związku/organizacji pracodawców np. Cechy Rzemiosł Różnych
i Przedsiębiorczości) w zakresie dostosowania inwestycji do potrzeb regionalnego rynku pracy
oraz tego czy inwestycja odzwierciedla rzeczywiste środowisko pracy zawodowej.

C.1.3

Inwestycja zaplanowana do realizacji
w ramach projektu służy praktycznej
nauce zawodu

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega, czy w przypadku projektów infrastrukturalnych, dedykowanych usługom
w zakresie szkolnictwa zawodowego, realizowane będą wyłącznie inwestycje służące
28
praktycznej nauce zawodu .

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

27
28

Diagnoza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik.
Praktyczna nauka zawodu w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauce zawodu (Dz.U. z 2010 r. nr 244 poz. 1626)
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Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016

C.1.4

Zasadność wsparcia działań w zakresie
wyposażenia/doposażenia szkół
w nowoczesny sprzęt i materiały
dydaktyczne

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca przeprowadził diagnozę zapotrzebowania na działania
w zakresie wyposażenia/doposażenia szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, która
wykazała zapotrzebowanie na tego typu działania. Działania te muszą być określone zgodnie ze
standardem wyposażenia określonym w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków EFS na lata 2014-2020 w obszarze edukacji oraz zgodnie ze szczegółowym
katalogiem wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych, który został opracowany
przez MEN dla 190 zawodów i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej
www.koweziu.edu.pl29.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Diagnoza musi zostać załączona do wniosku o dofinansowanie projektu oraz musi zawierać
w swojej treści niezbędne elementy merytoryczne zgodnie z wymogami określonymi
w Regulaminie konkursu przygotowanym przez IOK30.

C.1.5

Komplementarność z innymi
przedsięwzięciami

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny z innym projektem zrealizowanym lub
planowanym do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO
WK-P na lata 2014-2020. Komplementarność oznacza wzajemne uzupełnianie/ dopełnianie się
projektów. Realizacja komplementarnego projektu, finansowanego ze środków EFS, musi
nastąpić najpóźniej do końca trwałości projektu dofinansowanego ze środków EFRR, w ramach
niniejszego konkursu.

Komentarz [SSZ BPRPO24]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

D.1 Kryteria strategiczne – dostępowe
Zgodność ze Strategią Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych dla BydgoskoToruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
D.1.1

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega, w szczególności czy:
-wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF31;
-proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii ZIT
BTOF
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku)

29

W przypadku wejścia w życie nowelizacji Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze edukacji na lata 2014-2020 IZ RPO WK-P dopuszcza sie możliwość zakupu
wyposażenia o parametrach wyższych niż opisane w katalogu oraz wyposażenia dla nowoutworzonych zawodów.
30
Diagnoza może stanowić element Studium Wykonalności lub oddzielny załącznik.
31

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru
powiązanego
z nimi funkcjonalnie.

30

Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016
D.2 Kryteria strategiczne – punktowe
liczba punktów
możliwa
do uzyskania

minimalna
liczba
punktów
niezbędna
do spełnienia
kryterium

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu rozumiana jako relacja wnioskowanej kwoty
32
dofinansowania do liczby miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego .

Komentarz [SSZ BPRPO25]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Punkty przyznawane są według następującego schematu:
Projekty dotyczące doposażenia obiektów infrastruktury jednostek systemu oświaty:
≤ 1 000,00 zł/miejsce - 15 pkt;
> 1 000,00 zł/miejsce ≤ 1 750,00 zł/miejsce – 10 pkt;
> 1 750,00 zł/miejsce ≤ 4 000,00 zł/miejsce – 5 pkt;
> 4 000,00 zł/miejsce - 0 pkt.

D.2.1

Efektywność kosztowa projektu

Projekty dotyczące adaptacji, remontu, oraz doposażenia obiektów infrastruktury jednostek
systemu oświaty:
≤ 3 000,00 zł/miejsce - 15 pkt;
> 3 000,00 zł/miejsce ≤ 5 000,00 zł/miejsce – 10 pkt;
> 5 000,00 zł/miejsce ≤ 10 000,00 zł/miejsce – 5 pkt;
> 10 000,00 zł/miejsce - 0 pkt.

0 – 15 pkt według
oceny

n/d

Projekty dotyczące budowy, rozbudowy oraz doposażenia obiektów infrastruktury jednostek
systemu oświaty:
≤ 5 000,00 zł/miejsce - 15 pkt;
> 5 000,00 zł/miejsce ≤ 10 000,00 zł/miejsce – 10 pkt;
> 10 000,00 zł/miejsce ≤ 20 000,00 zł/miejsce – 5 pkt;
> 20 000,00 zł/miejsce - 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
32
Należy oszacować liczbę użytkowników, którzy mogą korzystać z nowo wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury edukacyjnej. Wskaźnik mierzy nominalną wydajność (liczbę potencjalnych
użytkowników, która jest zwykle wyższa lub równa liczbie rzeczywistych użytkowników). Przez użytkowników rozumieć należy uczniów. W ramach wskaźnika nie należy uwzględniać nauczycieli, rodziców lub
innych osób, które także mogą korzystać ze wspartej infrastruktury. Użytkowników należy ująć jednokrotnie poprzez przeanalizowanie jednego roku szkolnego.
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Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016
Ocenie podlega doświadczenie szkoły zawodowej w zakresie współpracy z przedsiębiorstwami,
obejmujące przynajmniej dwa z poniższych elementów:
D.2.2

Kompleksowość współpracy szkoły
zawodowej z przedsiębiorstwami

praktyczną naukę zawodu u pracodawcy (organizacja zajęć w rzeczywistych warunkach
pracy);
33
staże dla uczniów (organizacja nauki w miejscu pracy);
specjalistyczne kursy/szkolenia dla uczniów kończące się dokumentem honorowanym
przez pracodawców34.

Punkty przyznawane będą za dotychczasowy okres współpracy szkoły zawodowej
z przedsiębiorstwami, prowadzonej przed dniem ogłoszenia o konkursie:

0-15 pkt według
oceny

n/d

współpraca w okresie kolejnych 4 i więcej lat szkolnych – 15 pkt;
współpraca w okresie 2 lub 3 kolejnych lat szkolnych – 10 pkt;
współpraca w okresie 1 roku szkolnego – 5 pkt;
brak współpracy – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Ocenie podlega czy przedsięwzięcie planowane przez wnioskodawcę wpisuje się w inteligentne
specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego.

D.2.3

Projekt jest zgodny ze Strategią na
rzecz rozwoju inteligentnych
specjalizacji

W ramach przedmiotowego konkursu oznacza to weryfikację, czy zawód dla którego wspierana
będzie infrastruktura/wyposażenie mieści się w inteligentnych specjalizacjach województwa
kujawsko-pomorskiego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.
Wnioskodawca w dokumentacji projektowej powinien przedstawić informacje w zakresie
podstawy programowej danego zawodu oraz wskazać na jej powiązanie z daną dyscypliną
(dyscyplinami). W tym zakresie Wnioskodawca uwzględnia założenia wynikające z dokumentu
pn. Inteligentne specjalizacje województwa kujawsko-pomorskiego. Charakterystyka obszarów
inteligentnych specjalizacji dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu
35
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 .

Komentarz [SSZ BPRPO26]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Tak – 5 pkt
Nie – 0 pkt.

n/d

33
Brak jest regulacji prawnych dotyczących stażu, jednakże z praktyki gospodarczej wynika, że efektywny staż w przypadku uczniów trwa co najmniej 150 godzin w odniesieniu do udziału jednego ucznia. Nie
wyklucza
to jednakże staży o krótszym okresie ich odbywania o ile pracodawca będzie w stanie wykazać, iż są one równie efektywne i wartościowe pod względem praktycznym.
34
Specjalistyczne kursy i szkolenia mają mieć na celu dokształcenie zawodowe tj. uzyskanie nowych umiejętności/uprawnień związanych z działalnością prowadzoną przez przedsiębiorcę, potwierdzonych
dokumentem otrzymanym od uprawnionego podmiotu certyfikującego, wydanym na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2016 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2016 r. poz. 64).
35
Przywołany dokument stanowi materiał pomocniczy dla Wnioskodawców przy konstruowaniu wniosku o dofinansowanie projektu i wykładni przedmiotowego kryterium.
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Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016
W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpłynie na realizację wskaźników
wynikających ze Strategii ZIT.

D.2.4

Wpływ wartości wskaźników
przyjętych w projekcie na realizację
celów Strategii ZIT

Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego
Punkty będą odzwierciedlały procent realizacji wskaźników wynikających ze Strategii ZIT i będą
liczone w następujący sposób:
−
projekt realizujący wskaźnik na poziomie < 5% - 0 pkt;
−
projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 5% < 10% - 2 pkt;
−
projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 10% - 3 pkt.

0 -3 pkt.
według oceny

n/d

Procent realizacji wskaźników zostanie obliczony jako średnia z wartości procentowych dla
poszczególnych wskaźników.
Ocenie podlega czy projekt posiada pozytywną opinię wydaną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro
Planowania Przestrzennego i Regionalnego odnośnie zgodności ze Standardami w zakresie
36
kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim .

D.2.5

Zgodność ze standardami
kształtowania ładu przestrzennego
w województwie

Nie - 0 pkt;
Tak – 2 pkt.
W przypadku, kiedy działania planowane w projekcie nie niosą za sobą zmian w
zagospodarowaniu terenu oraz nie ingerują w bryłę zewnętrzną budynku, w ramach
przedmiotowego kryterium, projekt otrzymuje 0 pkt.

0-2 pkt według
oceny

n/d

Komentarz [SSZ BPRPO27]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Komentarz [SSZ BPRPO28]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Kryterium weryfikowane na podstawie załącznika do wniosku o dofinansowanie projektu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

D.2.6

Projekt zakłada działania, które nie
niosą za sobą zmian w
zagospodarowaniu terenu oraz nie
ingerują w bryłę zewnętrzną budynku

Ocenie podlega czy projekt zakłada działania, które nie niosą za sobą zmian w
zagospodarowaniu terenu oraz nie ingerują w bryłę zewnętrzną budynku.
Nie – 0 pkt
Tak – 3 pkt

0-3 pkt
według oceny

n/d
Komentarz [SSZ BPRPO29]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

36

Standardy w zakresie kształtowania ładu przestrzennego w województwie kujawsko-pomorskim stanowią załącznik do Regulaminu konkursu.
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Kryteria szczegółowe wyboru projektów
Działanie: 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT
Poddziałanie: 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT
Oś priorytetowa: 10 Innowacyjna edukacja
Priorytet Inwestycyjny: 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości
wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych
i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia
Cel szczegółowy: Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce, kreatywności, innowacyjności, pracy
zespołowej), doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwijanie zindywidualizowanego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi oraz rozwijanie kompetencji uczniów niezbędnych na rynku poprzez staże zawodowe
Schemat: Podnoszenie kompetencji językowych i matematyczno-przyrodniczych wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, w ramach ZIT (konkurs dedykowany jst)
Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia
kryterium

B. Kryteria szczegółowe
B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 10.1.2
Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków o dofinansowanie projektu, może
wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.:
1.
2.
3.

B.1.1

Wnioskodawca składa maksymalnie
2 wnioski o dofinansowanie projektu
w odpowiedzi na dany konkurs

dwa razy jako lider albo
dwa razy jako partner albo
raz jako lider a raz jako partner.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe posiadają osobowość
oznacza odrzucenie
prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki
wniosku)
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.
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UWAGA:
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy nieposiadający
osobowości prawnej, które będą wskazane jako realizator we wniosku o dofinansowanie projektu, nie
wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały
terenowe. Każda jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie po 2
wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs tzn.:
1.
2.
3.

Wnioskodawca (lub partner/zy – jeśli
dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do
złożenia wniosku o dofinansowanie
B.1.2

B.1.3

Projekt jest skierowany do właściwej grupy
docelowej

dwa razy jako lider albo
dwa razy jako partner albo
raz jako lider a raz jako partner.

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie projektu złożonych
w odpowiedzi na konkurs.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca (lub partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem kwalifikującym się do
wsparcia. Do wsparcia kwalifikują się:
37
1. jednostki samorządu terytorialnego jako organy prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty
38
realizujące podstawę programową kształcenia ogólnego
(w tym szkoły specjalne) z
39
Tak/nie
wyłączeniem szkół dla dorosłych i policealnych.
2. lub inne podmioty40 z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność (niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych) pod warunkiem podpisanego
wniosku)
partnerstwa z jednostkami samorządu terytorialnego wymienionymi powyżej.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenia podlega, czy projekt jest skierowany do grup docelowych:
1) uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
ogólne;
Tak/nie
2) uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie
(niespełnienie kryterium
zawodowe (technika);
oznacza odrzucenie
3) uczniowie i wychowankowie zagrożeni przedwczesnym opuszczeniem systemu oświaty;
wniosku)
4) szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz placówki systemu oświaty prowadzące
kształcenie ogólne;

37

organ prowadzący – jednostka samorządu terytorialnego, odpowiedzialna za działalność szkoły lub placówki systemu oświaty.
placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne - placówka w rozumieniu art. 2 pkt 3, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 2156).
szkoła dla dorosłych – szkoła, w której stosuje się odrębną organizację kształcenia i do której są przyjmowane osoby mające 18 lat, a także kończące 18 lat w roku kalendarzowym, w
którym są przyjmowane do szkoły, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b i d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2015 poz. 2156).
40
W tym między innymi: związek jednostek samorządu terytorialnego, stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne
38
39
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5)
6)
7)
8)

B.1.4

Wartość projektu nie przekracza kwoty
obliczonej jako iloczyn określonej we
wniosku o dofinansowanie projektu
wartości docelowej wskaźnika
„Liczba uczniów objętych wsparciem
w zakresie rozwijania kompetencji
kluczowych w programie” i kwoty
2 500,00 zł . Jednocześnie minimalna
wartość projekt nie może być mniejsza niż
100 000, 00 zł

szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe (technika);
nauczyciele i pracownicy pedagogiczni, szkół podstawowych, gimnazjalnych,
ponadgimnazjalnych oraz placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne;
nauczyciele i pracownicy pedagogiczni szkół i placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe (technika);
rodzice uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w szczególności rodzice
uczniów młodszych oraz z niepełnosprawnościami.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości projektu41 biorąc pod uwagę iloczyn określonych
we wniosku o dofinansowanie projektu wartości docelowej wskaźnika
„Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych
w programie” i kwoty 2 500,00 zł. W związku z koniecznością zapewnienia realizacji celu szczegółowego
Tak/nie
dla Poddziałania 10.1.2 m.in. w zakresie „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów…” wprowadzono
(niespełnienie kryterium
maksymalną wartość wsparcia w przeliczeniu na jednego ucznia objętego wsparciem w zakresie rozwijania
oznacza odrzucenie
kompetencji kluczowych w programie.
wniosku)
Jednocześnie ocenie podlega także minimalna wartość projektu, która nie może być mniejsza niż
100 000,00 zł.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.1.5

Wkład własny został określony
na poziomie 5%

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% wydatków kwalifikowalnych projektu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.1.6

Koszty cross-financingu oraz wartość
zakupionych środków trwałych nie
wykraczają poza ustalony limit

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
wniosku)

Ocenie podlega, czy wartość wydatków poniesionych na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej
(zgodnie z aktualnymi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
Tak/nie
2014-2020) w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu nie
(niespełnienie kryterium
przekracza łącznie 10% wydatków projektu a w projektach obejmujących realizację następujących typów
oznacza odrzucenie
projektów, określonych w SZOOP RPO WK-P na lata 2014-2020: 1a, 2a i/lub 5a, nie przekracza łącznie
wniosku)
30%.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

41

Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie
z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
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Ocenie podlega czy wnioskodawca przewiduje w projekcie wsparcie skierowanie jedynie do szkół lub
placówek systemu oświaty, które osiągają wyniki edukacyjne niższe od średnich w skali województwa,
weryfikowane na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych.
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie danych statystycznych z 2015 r., wskazanych
w sprawozdaniach opracowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku (zamieszczonych na
stronie internetowej: www.oke.gda.pl), dotyczących wyników sprawdzianu kończącego szkołę
podstawową, egzaminu gimnazjalnego lub maturalnego oraz deklaracji zawartej we wniosku
o dofinansowanie projektu.
W ramach niniejszego konkursu, wsparciem mogą zatem zostać objęte wyłącznie szkoły lub placówki
systemu oświaty, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe od średnich dla województwa z co
najmniej jednego z wybranych poniżej przedmiotów:
- w przypadku sprawdzianu (kończącego szkołę podstawową): 58% z matematyki lub 75% z j. angielskiego
lub 66% z j. niemieckiego;
B.1.7

Projekt został skierowany do szkół lub
placówek systemu oświaty, które osiągają
najsłabsze wyniki edukacyjne

- w przypadku egzaminu gimnazjalnego: 47% z matematyki lub 48% z przyrody lub 63% z j. angielskiego
(poziom podstawowy) lub 53% z j. niemieckiego (poziom podstawowy);

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

- w przypadku egzaminu maturalnego w liceum (pisemnego) - 52% z matematyki (poziom podstawowy)
lub 75% z j. angielskiego (poziom podstawowy) lub 67 % z j. niemieckiego (poziom podstawowy) lub 42%
z biologii (poziom rozszerzony) lub 52% z chemii (poziom rozszerzony) lub 46% z fizyki i astronomii
(poziom rozszerzony) lub 40% z geografii (poziom rozszerzony) lub 55% z informatyki (poziom rozszerzony)
lub 41% z matematyki (poziom rozszerzony) lub 62% z języka angielskiego (poziom rozszerzony) lub 62%
z języka niemieckiego (poziom rozszerzony);
- w przypadku egzaminu maturalnego w technikum (pisemnego) - 44% z matematyki (poziom
podstawowy) lub 62% z j. angielskiego (poziom podstawowy) lub 49% z j. niemieckiego (poziom
podstawowy) lub 44% z biologii (poziom podstawowy) lub 34% z chemii (poziom podstawowy) lub 29%
z fizyki i astronomii (poziom podstawowy) lub 48% z geografii (poziom podstawowy) lub 68% z języka
angielskiego (poziom rozszerzony) lub 73% z j. niemieckiego (poziom rozszerzony) lub 58% z biologii
(poziom rozszerzony) lub 59% z chemii (poziom rozszerzony) lub 40% z fizyki i astronomii (poziom
rozszerzony) lub 50% z geografii (poziom rozszerzony) lub 32% z matematyki (poziom rozszerzony).
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Powyższe kryterium jak i zestawienia nie dotyczą szkół specjalnych, które przeprowadzają sprawdziany
i egzaminy na niestandardowych formularzach. Dlatego też wnioskodawcy w ramach udzielanego
wsparcia w danym konkursie w stosunku do szkół specjalnych, nie muszą spełniać wymogu osiągania
wyników edukacyjnych niższych od średnich dla województwa określonych w danym kryterium.

Komentarz [p31]: Stanowisko grupy
ds. ZIT – doprecyzowanie definicji
kryterium (w tym dodanie opisu znaczenia
kryterium „nie dotyczy”)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.1.8

Zgodność realizacji projektu z diagnozą
potrzeby realizacji wsparcia

Ocenie podlega czy realizacja projektu została poprzedzona diagnozą na podstawie indywidualnego
zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być
przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub inny podmiot prowadzący
działalność o charakterze edukacyjnym lub badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący.
Podmiot przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwość może skorzystania skorzystać ze wsparcia
instytucji systemu wspomagania pracy szkół tj. placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologicznoTak/nie
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej.
(niespełnienie kryterium
Diagnoza jest uzasadnieniem każdego przedsięwzięcia, stanowi podstawę do definiowania efektywnych
oznacza odrzucenie
zadań, doboru wskaźników, grupy docelowej a także niezbędności wydatków do realizacji projektu
wniosku)
i osiągania jego celów.
Diagnoza musi zostać załączona do wniosku o dofinansowanie projektu oraz musi zawierać w swojej
treści niezbędne elementy merytoryczne zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu
przygotowanymi przez IOK .
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załącznik.

B.1.9

Projekt stanowi uzupełnienie działań
prowadzonych przez szkoły lub placówki
systemu oświaty

B.1.10

Działania w zakresie
doposażenia/wyposażenia szkół będą
uzależnione od diagnozy zapotrzebowania
odbiorców wsparcia na tego typu działania.
Jednocześnie stanowić mogą wyłącznie
uzupełnienie dla działań związanych
z dodatkowymi zajęciami dla uczniów oraz
podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji

Ocenie podlega, czy przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty.
Tak/nie
Skala działań prowadzonych równolegle z realizacją projektu przez szkoły lub placówki systemu oświaty
(niespełnienie kryterium
(nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów)
oznacza odrzucenie
prowadzonych przez szkoły lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających
wniosku)
rozpoczęcie realizacji projektu (średniomiesięcznie).
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy wnioskodawca, przewidując w projekcie działania w zakresie
doposażenia/wyposażenia szkół, zdiagnozował zapotrzebowanie w stosunku do grup docelowych
i powiązał je z dodatkowymi zajęciami dla uczniów oraz podnoszeniem kompetencji lub kwalifikacji
Tak/nie/nie dotyczy
nauczycieli i czy mogą one stanowić część kompleksowego projektu edukacyjnego. Diagnoza musi (niespełnienie kryterium
obejmować również analizę zapotrzebowania na szkolenia nauczycieli z obsługi wyposażenia.
oznacza odrzucenie
W przypadku gdy, w celu poprawnego wykorzystania zakupionego w projekcie wyposażenia,
wniosku)
zidentyfikowana zostanie konieczność przeszkolenia nauczycieli, szkolenia takie muszą stanowić element
projektu.
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nauczycieli i mogą stanowić część
kompleksowego projektu edukacyjnego

B.1.11

B.1.12

Wyposażenie/doposażenie pracowni
szkolnych w zakresie nauczania
przedmiotów przyrodniczych jest zgodne
z katalogiem określonym przez MEN

Projekty zawierające wydatki związane
z zakupem sprzętu lub infrastruktury
(w ramach cross-financingu) w szkołach
i placówkach edukacyjnych będą mogły
uzyskać dofinansowanie wyłącznie
w przypadkach, w których zostanie
zagwarantowana
funkcjonalność inwestycji z EFS
(dotyczy wyłącznie 1a. typu projektu
określonego w SZOOP RPO WK-P
na lata 2014-2020)

Powiązanie kosztów doposażenia/wyposażenia z daną formą wsparcia dla grup docelowych stanowi
uzupełnienie działań projektowych celem lepszego funkcjonowania tychże grup w środowisku szkolnym.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy wyposażenie pracowni szkolnych do nauczania przedmiotów przyrodniczych jest
Tak/nie/nie dotyczy
zgodny z katalogiem określonym przez MEN. Katalog jest udostępniony za pośrednictwem strony (niespełnienie kryterium
internetowej:
oznacza odrzucenie
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlegać będzie czy w przypadku realizacji wsparcia w obszarze korzystania z TIK, beneficjent
zapewnia, w okresie do 6 miesięcy od daty zakończenia realizacji projektu, osiągnięcie przez szkołę lub
placówkę systemu oświaty objętą wsparciem, wszystkich poniższych funkcjonalności:
a) stały dostęp do łącza internetowego użytkowników w szkole lub placówce systemu oświaty, na
poziomie przepływności optymalnym dla bieżącego korzystania z cyfrowych zasobów online w trakcie
lekcji i w ramach pracy zawodowej;
b) w zależności od liczby uczniów, tj. do 300 albo od 301, szkoła lub placówka systemu oświaty posiada
odpowiednio, co najmniej, jeden albo dwa zestawy przenośnych komputerów albo innych mobilnych
urządzeń mających funkcje komputera oraz dedykowanego urządzenia umożliwiającego ładowanie oraz
zarządzanie mobilnym sprzętem komputerowym z:
- zainstalowanym systemem operacyjnym;
- dostępem do oprogramowania biurowego;
- oprogramowaniem antywirusowym, jeżeli istnieje dla danego urządzenia - opcjonalnie, jeżeli takie
Tak/nie/nie dotyczy
oprogramowanie nie jest zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych;
(niespełnienie kryterium
- oprogramowaniem zabezpieczającym komputer albo inne mobilne narzędzia mające funkcje komputera
oznacza odrzucenie
w przypadku kradzieży;
wniosku)
- oprogramowaniem do zarządzania zestawem przenośnych komputerów albo innych mobilnych narzędzi
mających funkcje komputera dla potrzeb przeprowadzania zajęć lekcyjnych - w zależności od rodzaju
wybranego przenośnego komputera albo innego mobilnego narzędzia mającego funkcje komputera opcjonalnie, jeżeli takie oprogramowanie nie jest zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych
oraz oprogramowaniem do zarządzania szkolnymi urządzeniami sieciowymi;
- oprogramowaniem zabezpieczającym uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić
zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju w rozumieniu art. 4a ustawy o systemie oświaty;
- oprogramowaniem zabezpieczającym szkolne urządzenia sieciowe;
c) w zależności od liczby uczniów, tj. do 300 albo od 301, szkoła lub placówka systemu oświaty posiada
odpowiednio, co najmniej, jedno albo dwa wydzielone miejsca dostosowane do potrzeb funkcjonowania
zestawu przenośnych komputerów lub innych mobilnych narzędzi mających funkcje komputera
z bezprzewodowym dostępem do Internetu;
d) w miejscach, w których uczniowie korzystają z zestawu przenośnych komputerów lub innych mobilnych
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narzędzi mających funkcje komputera, jest możliwa prezentacja treści edukacyjnych z wykorzystaniem
wielkoformatowych, niskoemisyjnych, interaktywnych urządzeń do projekcji obrazu i emisji dźwięku
umożliwiających wyświetlanie obrazu bez konieczności każdorazowego dostosowywania warunków
światła i układu ławek w salach;
e) szkoła lub placówka systemu oświaty zapewnia komputery przenośne lub inne mobilne narzędzia
mające funkcje komputera do indywidualnego użytku służbowego nauczycielom prowadzącym zajęcia
edukacyjne z wykorzystaniem TIK;
f) szkoła lub placówka systemu oświaty posiada co najmniej jedno miejsce (pomieszczenie),
w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu pomiędzy oraz w czasie wolnym
od zajęć dydaktycznych w godzinach pracy szkoły, zgodnie z organizacją roku szkolnego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy projekt zostanie zakończony do 31.07.2018 r.
B.1.13 Projekt zostanie zakończony do 31.07.2018r.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie projektu.

B.1.14

Projekt zakłada otwarty dostęp do
materiałów edukacyjnych wytworzonych
w projekcie

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
wniosku)

Ocenie podlega czy, i w jaki sposób, Wnioskodawca zapewnił, że materiały edukacyjne wytworzone
Tak/nie
w wyniku realizacji projektu będą dostępne bez ograniczeń i opłat wszystkim zainteresowanym
(niespełnienie kryterium
podmiotom.
oznacza odrzucenie
wniosku)
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

C. Kryteria strategiczne
C.1 Kryteria strategiczne - dostępu

C.1.1

Zgodność ze strategią rozwoju
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT)

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega, w szczególności, czy:
42
-wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF ;
-proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami opisanymi w Strategii ZIT BTOF
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz załączniki.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie
wniosku)

42
Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru
powiązanego z nimi funkcjonalnie.
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C.2 Kryteria strategiczne - premiujące
Projekty, które
otrzymały minimum
punktowe od obydwu
oceniających podczas
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
oceny spełniania
kryteriów
Tak - 10 pkt.
merytorycznych
Nie – 0 pkt.
(punktowych) oraz
spełniają kryteria
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
premiujące, otrzymują
premię punktową
(maksymalnie 33
punktów).
Ocenie podlega czy projekt skierowany będzie w całości do szkół lub placówek zlokalizowanych na
Projekty, które nie
obszarach wiejskich [zgodnie z załącznikiem 8 do SZOOP: Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
spełniają kryteriów
określone według klasyfikacji DEGURBA].
premiujących, nie tracą
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
punktów uzyskanych
Tak – 10 pkt.
w ramach oceny
formalno-merytorycznej.
Nie – 0 pkt.
Waga punktowa
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
poszczególnych
kryteriów premiujących
określona jest przy
definicji kryterium.
Ocenie podlega czy projekt skierowany jest również do szkół integracyjnych, specjalnych i szkół
z oddziałami integracyjnymi oraz ich uczniów i nauczycieli.

C.2.1

Skierowanie projektu do szkół
integracyjnych i specjalnych oraz ich
uczniów i nauczycieli

C.2.2

Wsparcie w projekcie obejmuje jedynie
szkoły lub placówki zlokalizowane na
obszarach wiejskich
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C.2.3

Projekt zakłada wykorzystanie pozytywnie
zwalidowanych produktów projektów
innowacyjnych zrealizowanych w latach
43
2007–2015 w ramach EFS.

Ocenie podlega czy projekt zakłada wykorzystanie w projekcie pozytywnie walidowanych produktów
projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach 2007-2015 w ramach EFS. Kryterium ma na celu
zapewnienie ciągłości, wypracowanych w latach 2007-2015 w kraju, pozytywnie zwalidowanych
produktów projektów innowacyjnych w celu zachowania wypracowanego wcześniej dorobku.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
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.

C.2.4

Projekt zakłada
stworzenie nowych lub doposażenie
istniejących pracowni międzyszkolnych

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

Komentarz [p33]: Stanowisko grupy
ds. ZIT – doprecyzowanie zapisu

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

43

Ścieżka dostępu do zestawienia strategii wdrażania i walidacji projektów innowacyjnych wdrażanych na terenie całej Polski:
należy wejść na stronę internetową Krajowej Instytucji Wspomagającej: www.kiw-pokl.org.pl / w zakładkę INNOWACJE → SIECI TEMATYCZNE → STRATEGIE WDRAŻANIA I WALIDACJE PRODUKTÓW
FINALNYCH lub bezpośrednio: http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=791&Itemid=229&lang=pl
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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 w
programie.

C.2.5

Wpływ wartości wskaźników przyjętych w
projekcie na realizację celów Strategii ZIT

Punkty będą odzwierciedlały procent realizacji 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% - 2 pkt,
Projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 2% - 3 pkt.
Procent realizacji wskaźnika zostanie obliczony jako średnia z wartości procentowych.
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Kryteria szczegółowe wyboru projektówu

Działanie: 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT
Poddziałanie: 10.1.3 Kształcenie zawodowe w ramach ZIT
Oś priorytetowa: 10. Innowacyjna edukacja
Priorytet Inwestycyjny: 10 iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia
do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania
umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w
ścisłej współpracy z pracodawcami
Cel szczegółowy: Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych, w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia
zawodowego
Schemat: Projekty w zakresie poprawy jakości, efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT), konkurs dedykowany JST
Kryterium

Definicja kryterium

Opis znaczenia kryterium

B. Kryteria szczegółowe
B.1 Kryteria dostępu PODDZIAŁANIE 10.1.3

B.1.1

B.1.2

Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez
Wniosek o dofinansowanie projektu
organ prowadzący szkołę lub placówkę systemu oświaty, prowadzącą kształcenie
składa organ prowadzący szkołę lub
zawodowe tj. przez jednostkę samorządu terytorialnego. Partnerem w projekcie
placówkę systemu oświaty, prowadzącą
mogą być wszystkie podmioty określone w SzOOP.
kształcenie zawodowe

Wnioskodawca składa maksymalnie
2 wnioski o dofinansowanie projektu
w odpowiedzi na dany konkurs

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków
o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.:
4.
5.

dwa razy jako lider albo
dwa razy jako partner albo

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)
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6.

raz jako lider a 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, które będą wskazane jako realizator we
wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu 2 wniosków złożonych
przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda
jednostka główna oraz każda jednostka/oddział terenowy może złożyć
maksymalnie po 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs
tzn.:
4.
5.
6.

dwa razy jako lider albo
dwa razy jako partner albo
raz jako lider a raz jako partner.

Złożenie więcej niż dwóch wniosków o dofinansowanie projektu przez danego
wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego
złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż dwa razy jako partner skutkuje
odrzuceniem wszystkich projektów, w których występuje jako partner.
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie
projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs.

B.1.3

Projekt jest skierowany do właściwej
grupy docelowej

Ocenia podlega, czy projekt jest skierowany do grup docelowych:
1. uczniowie i wychowankowie szkół i placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe,

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)
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2.
3.
4.
5.

szkoły i placówki systemu oświaty prowadzące kształcenie zawodowe,
instruktorzy praktycznej nauki zawodu oraz opiekunowie praktyk lub
staży u pracodawców,
nauczyciele oraz pracownicy pedagogiczni kształcenia zawodowego ,
podmioty otoczenia społeczno-gospodarczego.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.1.4

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z typami projektu obejmującymi poniższe
działania:
1. Rozwój kształcenia zawodowego we współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym 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 edukacyjnozawodowego,
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,
Projekt jest zgodny z właściwym typem ii. organizowanie kursów przygotowawczych na studia,
projektu przewidzianym do wsparcia iii. udział w zajęciach prowadzonych w szkołach wyższych, w tym w zajęciach
laboratoryjnych, kołach lub obozach naukowych,
w ramach Poddziałania
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 umiejętności
i kompetencji zawodowych, 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,

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)
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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 warsztatów
szkolnych dla zawodów szkolnictwa zawodowego.
2. Realizacja wysokiej jakości staży i praktyk zawodowych dla uczniów szkół i
placówek kształcenia zawodowego i ogólnego we współpracy z pracodawcami, w
tym podniesienie kwalifikacji i kompetencji opiekunów praktykantów i stażystów
u pracodawców w zakresie niezbędnym do
realizacji staży i praktyk
zawodowych”

Działania z zakresu wskazanego w typie 1.: c, d, e, f, g oraz j muszą być
realizowane we współpracy z przedsiębiorcami, zakładając minimalny poziom
współpracy polegający na opiniowaniu.
Wsparcie wskazane w typie 2. w postaci realizacji wysokiej jakości staży i praktyk
zawodowych dla uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego, jest
obligatoryjne w każdym projekcie
Doposażenie/ wyposażenie szkół i placówek kształcenia zawodowego nie może
stanowić odrębnego typu wsparcia.
Umożliwia się wsparcie w zakresie wizyt studyjnych w jednostkach prowadzących
kształcenie zawodowe i u pracodawców, jednak koszt tego zadania nie może
przekroczyć 5% wartości projektu.
Tworzenie nowej oferty edukacyjnej, w tym wprowadzenie kształcenia w nowych
zawodach i na nowych kierunkach musi być poparte zgodą organu prowadzącego.

B.1.5

Wkład własny został określony na
poziomie nie mniejszym niż 5%

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)
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B.1.6

B.1.7

Projekt zostanie zakończony
do 30.09.2018 r.

Projekt stanowi uzupełnienie działań
prowadzonych przez szkoły lub
placówki systemu oświaty

Ocenie podlega, czy projekt zostanie zakończony do 30.09.2018 r.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły
uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez
szkoły lub placówki systemu oświaty.
Skala działań prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły
lub placówki systemu oświaty (nakłady środków na ich realizację) nie ulegnie
zmniejszeniu w stosunku do skali działań (nakładów) prowadzonych przez szkoły
lub placówki systemu oświaty w okresie 12 miesięcy poprzedzających rozpoczęcie
realizacji projektu (średniomiesięcznie).

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega, czy realizacja wsparcia została zaplanowana:
1.

B.1.8

Realizacja wsparcia została
zaplanowana na podstawie diagnoz

2.

na podstawie indywidualnie zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub
placówek systemu oświaty w tym zakresie. Diagnoza powinna być
przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, placówkę systemu oświaty lub
inny podmiot prowadzący działalność o charakterze edukacyjnym lub
badawczym oraz zatwierdzona przez organ prowadzący. Podmiot
przeprowadzający diagnozę powinien mieć możliwośćmoże skorzystania
skorzystać ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj.
placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej,
biblioteki pedagogicznej. Diagnoza powinna zawierać analizę sytuacji na
lokalnym i regionalnym rynku pracy (z uwzględnieniem wyników badań
wojewódzkiego i powiatowych urzędów pracy z terenu województwa,
w szczególności: monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych,
barometr zawodów, badania pracodawców, regionalne inteligentne
specjalizacje) lub innych raportów z badań dotyczących zapotrzebowania na
działania objęte projektem. Niezbędne informacje w powyższym zakresie
dostępne są m.in. na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu (www.wup.torun.pl) w zakładkach: Statystyki, Publikacje. Wnioski
z opracowania muszą zostać opisane we wniosku o dofinansowanie
projektu.

Komentarz [MSOffice34]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

w zakresie: wyposażenia pracowni lub warsztatów szkolnych, na podstawie
zdiagnozowanego zapotrzebowania szkół lub placówek systemu oświaty

48

Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016
prowadzących kształcenie zawodowe w tym zakresie, a także posiadanego
przez nie wyposażenia. Diagnoza powinna uwzględniać rekomendacje
instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego (w szczególności ze strony
przedsiębiorców) szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe. Wnioski z diagnozy muszą zostać opisane we
wniosku o dofinansowanie projektu.
Wymagana jest zgodność ze szczegółowym katalogiem wyposażenia
pracowni lub warsztatów szkolnych, który został opracowany przez MEN dla
190 zawodów i jest udostępniony za pośrednictwem strony internetowej
www.koweziu.edu.pl, jak również ze standardem wyposażenia określonym
w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 20142020.
Istotne jest, że wsparcie w zakresie doposażenia/ wyposażenia szkół
i placówek kształcenia zawodowego, nie stanowi odrębnego typu wsparcia.
Jeżeli diagnoza wykaże potrzeby infrastrukturalne lub sprzętowe, które nie
mogą być zaspokojone w ramach projektu finansowanego ze środków EFS,
wówczas wnioskodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy
komplementarności, tj. weryfikacji innych źródeł sfinansowania tych
wydatków.
3.

w zakresie dostosowywania oferty edukacyjnej w szkołach i w formach
pozaszkolnych do potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy oraz
opracowania lub modyfikacji programów nauczania, z uwzględnieniem
prognoz dotyczących zapotrzebowania rynku pracy na określone zawody
i wykształcenie w określonych branżach, z wykorzystaniem ogólnopolskich
i regionalnych badań i analiz oraz uzupełniająco informacji ilościowych
i jakościowych dostępnych za pośrednictwem powołanego z inicjatywy
Komisji Europejskiej portalu EU Skills Panorama. Wnioski z opracowania
muszą zostać opisane we wniosku o dofinansowanie projektu.

Diagnoza opisana w pkt. 1 jest obligatoryjna, natomiast w pkt. 2 i 3 jest
uzależniona od zakresu działań, których realizację założono w projekcie.
Diagnoza musi zostać załączona do wniosku o dofinansowanie projektu oraz
musi zawierać w swojej treści niezbędne elementy merytoryczne zgodnie
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z wymogami określonymi w regulaminie konkursu przygotowanymi przez IOK .
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.1.9

B.1.10

Ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie obejmujące doskonalenie
umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów
praktycznej nauki zawodu, które musi być:
1. zgodne z potrzebami wynikającymi z planu rozwoju szkoły lub placówki
systemu oświaty prowadzącej kształcenie zawodowe, z zapotrzebowania
ww. podmiotów na nabycie przez nauczycieli kształcenia zawodowego
określonych kwalifikacji lub kompetencji oraz z zapotrzebowania rynku
Jeżeli projekt zakłada interwencję
pracy.
polegającą na doskonaleniu
Diagnoza musi obejmować również analizę zapotrzebowania na szkolenia
umiejętności i kompetencji
nauczycieli z obsługi wyposażenia. W przypadku gdy, w celu poprawnego
zawodowych nauczycieli zawodu i
wykorzystania zakupionego w projekcie wyposażenia, zidentyfikowana
instruktorów praktycznej nauki zawodu
zostanie konieczność przeszkolenia nauczycieli, szkolenia takie muszą
to musi być ona zgodna z potrzebami
stanowić element projektu.
szkoły lub placówki systemu oświaty
2. prowadzone z wykorzystaniem doświadczenia, działających na poziomie
prowadzącej kształcenie zawodowe we
wojewódzkim i lokalnym, akredytowanych placówek doskonalenia
współpracy z instytucjami otoczenia
nauczycieli.
społeczno-gospodarczego
3. realizowane we współpracy z instytucjami otoczenia społecznogospodarczego szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących
kształcenie zawodowe, w tym w szczególności z przedsiębiorcami lub
pracodawcami działającymi na obszarze, na którym znajduje się dana szkoła
lub placówka systemu oświaty.

Jeżeli projekt przewiduje wydatki
związane z zakupem sprzętu lub
infrastruktury (w ramach crossfinancingu) w szkołach i placówkach
edukacyjnych to niezbędne jest
zapewnienie trwałości inwestycji z EFS

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)
Komentarz [MSOffice35]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy projekt zakłada zachowanie trwałości projektu po
zakończeniu jego realizacji co najmniej przez okres odpowiadający okresowi
realizacji projektu, jednak nie krótszy niż 2 lata od daty zakończenia realizacji
projektu.
Trwałość jest rozumiana jako posiadanie i wykorzystanie sprawnego/zdatnego do
użytkowania sprzętu/infrastruktury w w/w okresie.
W przypadku zniszczenia, kradzieży lub innych zdarzeń wnioskodawca jest
zobowiązany do uzupełnienia stanu/ naprawy sprzętu czy infrastruktury a okres
braku funkcjonalności jest odliczany od okresu trwałości.

Tak/nie/nie dotyczy
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)
Komentarz [MSOffice36]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

50

Załącznik do Uchwały nr 15/2016
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 25.07.2016

B.1.11

B.1.12

Wartość projektu44 nie przekracza
kwoty obliczonej jako iloczyn,
określonej we wniosku o
dofinansowanie projektu, wartości
docelowej wskaźnika
„Liczba uczniów szkół i placówek
kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach
u pracodawcy” i kwoty
13.000,00 zł45. Jednocześnie minimalna
wartość projekt nie może być mniejsza
niż 100 000, 00 zł.
Jeśli projekt przewiduje realizację
podniesienia, nabycia lub uzupełnienia
wiedzy lub umiejętności to ich efektem
jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie
kompetencji (w rozumieniu Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju
w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów
operacyjnych na lata 2014-2020),
potwierdzonych formalnym
dokumentem (np. certyfikatem).
Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji
jest każdorazowo weryfikowane
poprzez
przeprowadzenie odpowiedniego ich
sprawdzenia (np. w formie egzaminu).

46

Ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości projektu biorąc pod
uwagę, że nie może być ona większa niż iloczyn założonej w projekcie wartości
docelowej wskaźnika „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego
uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy” i kwoty 13.000,00 zł.
Kryterium niezbędne w celu zapewnienia realizacji wskaźników założonych
w ramach Poddziałania 10.1.3.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Jednocześnie ocenie podlega także minimalna wartość projektu, która nie może
być mniejsza niż 100 000,00 zł.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci
podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności. 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 (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone przez
upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie
kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.

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

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu
ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach
uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji

44

Wartość projektu obejmuje wszystkie wydatki (w tym koszty pośrednie i bezpośrednie) przewidziane w ramach projektu zgodnie z planowanymi zadaniami, w tym m.in. koszty związane z odbywaniem praktyki
zawodowej lub stażu zawodowego (np. koszty dojazdu, koszty zakupu odzieży roboczej, wyposażenie stanowiska pracy, koszty eksploatacji materiałów i narzędzi, szkolenia BHP praktykanta lub stażysty itp.).
Zasady określania wysokości kosztów praktyki zawodowej i stażu zawodowego określone zostały w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
obszarze edukacji na lata 2014-2020.
45
W przypadku wnioskodawców, którzy podpisali umowę o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15 średni koszt wsparcia na uczestnika projektu nie może przekroczyć
6 500 zł. Oznacza to, że w takim przypadku wskazana w ramach kryterium kwota 13 000 zł nie obowiązuje, a maksymalną wartość projektu należy liczyć jako iloczyn kwoty 6 500 zł i liczby uczestników projektu.
Przypis dotyczy również partnerów projektów, dla których podpisano umowy o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPKP.10.02.03-IZ.00-04-003/15, będących organami prowadzącymi szkołę lub placówkę
systemu oświaty prowadzącą kształcenie zawodowe.
46
Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie
z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.
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weryfikowane będzie w 4 etapach:
Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie
obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie;
Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które
osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;
Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów
oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie;
Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi
wymaganiami (określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu
wsparcia udzielanego danej osobie.

B.1.13

B.1.14

47

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlegają założenia wskazane we wniosku o dofinansowanie projektu
Jeżeli projekt zakłada wsparcie uczniów w zakresie zdobywania przez uczniów dodatkowych uprawnień zwiększających
w zakresie zdobywania dodatkowych ich szanse na rynku pracy.
uprawnień zwiększających ich szanse na
Uprawnienia te muszą prowadzić do uzyskania kwalifikacji lub nabycia
rynku pracy to muszą prowadzić one do
kompetencji zgodnie z definicją wskazaną w Kryterium B.1.12.
uzyskania kwalifikacji lub nabycia
kompetencji
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega udział finansowy dużych przedsiębiorstw, w wymiarze co
najmniej 5%, w kosztach organizacji i prowadzenia praktyk i/lub staży
Udział finansowy dużych
zawodowych, w przypadku, gdy projekt zakłada współpracę z dużym
przedsiębiorstw w kosztach organizacji
przedsiębiorcą.47
i prowadzenia staży i/lub praktyk
zawodowych
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

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

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

Wkład finansowy przedsiębiorstwa musi być uwzględniony w budżecie projektu.
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B.1.15

Ocenie podlega czy uczestnik projektu nie korzystał/ nie korzysta z tej samej
formy wsparcia w ramach Poddziałania 10.1.3 RPO WK-P na lata 2014-2020.
Udział w tych samych formach wsparcia powoduje, że byłby to koszt
Uczestnik projektu nie korzystał/ nie
korzysta z tej samej formy wsparcia
niekwalifikowalny, bo dana osoba nie może być objęta takim samym wsparciem
w ramach Poddziałania 10.1.3 RPO WK- dwa razy.
P na lata 2014-2020

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

B.1.16

Wnioskodawca zapewnia realizację
wysokiej jakości staży i praktyk
zawodowych oraz ich monitorowanie

Ocenie podlega czy wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu opisał
sposób zapewnienia i monitorowania wysokiej jakości staży i praktyk
zawodowych według standardu określonego w Regulaminie konkursu z
uwzględnieniem badania możliwości uzyskania zatrudnienia przez uczestnika
projektu po zakończeniu udziału w projekcie lub zakończeniu edukacji.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
C. Kryteria strategiczne
C.1 Kryteria strategiczne – dostępu

C.1.1

Zgodność ze strategią rozwoju
Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych (ZIT)

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega,
w szczególności, czy:
48
-wnioskodawcy realizują projekt na obszarze ZIT BTOF ;
-proponowane działania są spójne z celami, priorytetami i działaniami opisanymi
w Strategii ZIT BTOF.

Tak/nie
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie
wniosku)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz
załączniki.
C.21 Kryteria strategiczne – premiujące
C.2.1

Jeżeli projekt zakłada doskonalenie
Ocenie podlega czy projekt preferuje w pierwszej kolejności studia podyplomowe
umiejętności i kompetencji
lub kursy kwalifikacyjne przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela
zawodowych, związanych z nauczanym

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od
obydwu oceniających podczas oceny spełniania
kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria

48

Uchwała Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego NR 15 /463 /14 z dnia 8 kwietnia 2014 r. wyznaczającą obszar realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgoszczy, Torunia i obszaru
powiązanego z nimi funkcjonalnie.
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zawodem, nauczycieli kształcenia
kształcenia zawodowego w ramach:
zawodowego, preferowana jest
realizacja studiów podyplomowych lub
1. zawodów nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa
kursów kwalifikacyjnych
zawodowego,
przygotowujących do wykonywania
2. zawodów wprowadzonych w efekcie modernizacji oferty kształcenia
zawodu
zawodowego
3. albo tworzenia nowych kierunków nauczania lub zawodów, na które
występuje deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki
kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego.
Powinno to sprzyjać uzupełnianiu braków kadrowych wśród nauczycieli
kształcenia zawodowego. Wnioskodawca powinien:
1. zaplanować działania zakładające nabycie kwalifikacji nauczyciela kształcenia
zawodowego w formie określonej w kryterium, tj.: studia podyplomowe,
kursy kwalifikacyjne;
2. podać nazwy zawodów (w części wniosku o dofinansowanie projektu,
poświęconej opisowi zadań), w ramach których uczestnicy projektu będą
nabywać kwalifikację do ich nauczania oraz wskazać,:
a) czy jest to nowy zawód w klasyfikacji zawodów szkolnictwa
zawodowego,
b) czy konieczność uzyskania uprawnień wynika z modernizacji oferty
kształcenia zawodowego
c) czy wynika to z potrzeby tworzenia nowych kierunków nauczania,
zawodów, na które występuje na danym terenie deficyt, lub
powodem uzyskania uprawnień są braki kadrowe.
Planowane wsparcie musi wynikać z przeprowadzonej diagnozy (określonej
w kryterium dostępu B.1.8).

premiujące, otrzymują premię punktową
(maksymalnie 393 punkty).
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.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.

C.2.2

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
Ocenie podlega czy projekt skierowany będzie w całości do szkół lub placówek
zlokalizowanych na obszarach wiejskich [zgodnie z załącznikiem 8 do SZOOP:
Wsparcie w projekcie obejmuje jedynie Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia) określone według klasyfikacji
szkoły lub placówki zlokalizowane na DEGURBA].
obszarach wiejskich
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 2 pkt.
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Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega partycypacja finansowa pracodawcy, w wymiarze co najmniej 5%,
w kosztach organizacji i prowadzenia praktyk i/lub staży zawodowych.

C.2.3

Udział finansowy pracodawców
w kosztach organizacji i prowadzenia
staży i/lub praktyk zawodowych

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
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.

C.2.4

Projekt przewiduje szkolenia/ zajęcia
przyczyniające się do zwiększenia
wiedzy na temat ładu przestrzennego

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:
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Tak – 2 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

C.2.5

Projekt zakłada realizację działań
w zawodach o niskiej zdawalności
egzaminów, tj. poniżej średniej dla
danego zawodu lub poszczególnych
kwalifikacji

W celu zmniejszenia zróżnicowania międzyszkolnego w odniesieniu do
osiąganych rezultatów, premiowana będzie realizacja projektów, w których
wsparcie dotyczyło będzie, w co najmniej 50%, zawodów lub kwalifikacji w
których zdawalność egzaminów jest najniższa, tj. poniżej średniej dla
województwa kujawsko-pomorskiego z ostatnich przeprowadzonych egzaminów
z zakresu poszczególnych zawodów lub z zakresu poszczególnych kwalifikacji.
W przypadku przeprowadzenia przez szkołę egzaminów zarówno w starej, jak
również nowej formule, brana jest pod uwagę niższa uzyskana zdawalność.
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.

C.2.6

Wszystkie zadania w projekcie są
realizowane w zawodach
rekomendowanych przez Wojewódzką
Radę Rynku Pracy (WRRP)

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz
załącznik do Regulaminu konkursu.
Ocenie podlega czy wszystkie zadania zawarte w projekcie zaplanowano
w zawodach znajdujących się na wspólnej liście zawodów rekomendowanych
przez Wojewódzką Radę Rynku Pracy uwzględniającej potencjały rozwojowe w
ramach inteligentnych specjalizacji (lista stanowi załącznik do regulaminu
konkursu).

Komentarz [MSOffice37]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

W przypadku braku danego zawodu na ww. liście należy uzyskać indywidualną
opinię wydaną przez WRRP.
We wniosku o dofinansowanie projektu należy przywołać treść powyższej opinii,
która wskazuje zasadność zaplanowanych zadań w projekcie, odwołując się do
zawodów rekomendowanych przez WRRP.

Komentarz [MSOffice38]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT
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Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 4 pkt.
Nie – 0 pkt

C.2.7

Projekt zakłada
stworzenie nowych lub doposażenie
istniejących pracowni międzyszkolnych

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
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.

Komentarz [MSOffice39]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

C.2.8

C.2.9

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Ocenie podlega czy projekt zakłada wykorzystanie w projekcie pozytywnie
walidowanych produktów projektów innowacyjnych zrealizowanych w latach
2007-2015 w ramach EFS. Kryterium ma na celu zapewnienie ciągłości,
wypracowanych w latach 2007-2015 w kraju, pozytywnie zwalidowanych
produktów projektów innowacyjnych w celu zachowania wypracowanego
wcześniej dorobku.

Projekt zakłada wykorzystanie
pozytywnie
zwalidowanych produktów projektów
innowacyjnych zrealizowanych w latach
2007–2015 w ramach EFS.49
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
Wpływ wartości wskaźników przyjętych W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpłynie na
w projekcie na realizację celów Strategii realizację wskaźników wynikających ze Strategii ZIT.:
ZIT
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących

49

Ścieżka dostępu do zestawienia strategii wdrażania i walidacji projektów innowacyjnych wdrażanych na terenie całej Polski:
należy wejść na stronę internetową Krajowej Instytucji Wspomagającej: www.kiw-pokl.org.pl/ w zakładkę INNOWACJE → SIECI TEMATYCZNE → STRATEGIE WDRAŻANIA I WALIDACJE PRODUKTÓW FINALNYCH
lub bezpośrednio: http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=791&Itemid=229&lang=pl
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w stażach i praktykach u pracodawcy.
Punkty będą odzwierciedlały procent realizacji wskaźników wynikających 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.

Komentarz [MSOffice40]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT

W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpłynie na realizację
wskaźników wynikających ze Strategii ZIT.:
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w
stażach i praktykach u pracodawcy.
Punkty będą odzwierciedlały procent realizacji 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%. - 2 pkt,

−

projekt realizujący wskaźnik na poziomie ≥ 2% - 3 pkt.

Procent realizacji wskaźników zostanie obliczony jako średnia z wartości
procentowych dla poszczególnych wskaźników.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.
W ramach kryterium badane będzie w jakim stopniu projekt wpłynie na realizację
wskaźników wynikających ze Strategii ZIT.:
C.2.10

Wpływ wartości wskaźników przyjętych Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki
w projekcie na realizację celów Strategii zawodu objętych wsparciem w programie.
ZIT
Punkty będą odzwierciedlały procent realizacji wskaźników wynikających ze
Strategii ZIT i będą liczone w następujący sposób:

Komentarz [MSOffice41]:
Stanowisko Grupy roboczej ds. ZIT
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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.2.110

Projekt zakłada partnerstwo
z organizacją zrzeszającą
50
51
przedsiębiorców , klastrem lub
samorządem gospodarczym52
posiadającymi siedzibę na terytorium
województwa kujawsko-pomorskiego.

Ocenie podlega czy projekt realizowany będzie w partnerstwie z organizacją
zrzeszającą przedsiębiorców, klastrem lub samorządem gospodarczym
posiadającymi siedzibę na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego
Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 3 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.

50

Organizacja zrzeszającą przedsiębiorców posiadającą siedzibę na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego działająca w oparciu o ustawę o z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców (Dz. U.
z 1991 r. Nr 55, poz. 235 z późniejszymi zmianami) albo ustawę z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych, (Dz.U. 1989 Nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami ) albo ustawę z dnia 22 marca 1989 r. o
rzemiośle (Dz.U. 1989 nr 17 poz. 92 z późniejszymi zmianami),które:
a) zgodnie ze statutem (aktem równoważnym) nie działa w celu osiągnięcia zysku (nonprofit) oraz
b) w przypadku osiągania zysku przeznacza go na cele statutowe związane z tworzeniem korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
Do spełnienia drugiego z ww. warunków wymagane jest, by jednym z głównych celów statutowych danego podmiotu było tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości.
51
klaster zdefiniowany jest w § 14 a rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 grudnia 2006 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z
programami operacyjnymi, natomiast nie ma przepisu prawa określającego prawna formę organizacyjną w jakiej ma działać klaster, dlatego mając na uwadze, że polskie prawo przewiduje szereg form
organizacyjnych, które można wykorzystać do tworzenia klastrów, organizacja klastrów może przybierać różne formy np.:
− umowa konsorcjum (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny);
− stowarzyszenie (Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach);
− fundacja (Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach);
− spółdzielnia (Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze);
− organizacja przedsiębiorców (Ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców, Ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach
gospodarczych);
− spółki (Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych)
52
samorządy gospodarcze funkcjonują w oparciu o następujące akty prawne:
− ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych;
− ustawa z dnia 30 maja 1989 r. o samorządzie zawodowym niektórych przedsiębiorców;
− ustawa z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle;
− ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o organizacji pracodawców.
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