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WRPO 2014+ a Strategia ZIT w MOF Poznania: 

Fundusz WRPO 2014+
Strategia ZIT 

w MOF Poznania

EFS Poddziałanie 6.4.2 

Wsparcie aktywności 

zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy 

z powodu opieki nad 

małymi dziećmi w ramach 

ZIT dla MOF Poznania

Projekt P11 

Poprawa dostępu do usług 

opieki nad dziećmi do lat 3



Konkurs dla Poddziałania 6.4.2 

Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki 

nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF 

Poznania

Termin naboru: od 30 kwietnia 2018 r. do 4 czerwca 2018 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2018 r. 

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać poprzez

LSI 2014+. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+

możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursu tj. od 30 marca

2018 r.



Alokacja na konkurs: 12 483 007,58 PLN.

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Społecznego 
dla danego typu i rodzaju projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków 
kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Minimalna wartość projektu - 50 tys. zł.

Minimalny wkład własny Beneficjenta jako % wydatków kwalifikowalnych -
10%



Kto może składać wnioski:

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty

z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności

gospodarczej lub oświatowej.



Partnerstwo: 

Partnerstwo w projekcie jest możliwe:

• tylko w ramach katalogu uprawnionych wnioskodawców

• w oparciu o umowę o partnerstwie lub porozumienie

partnerskie

• wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33

ustawy wdrożeniowej.

UWAGA: Porozumienie lub umowa o partnerstwie nie mogą

być zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi

w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE)

nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.



W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

1. Tworzenie miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia

w żłobkach i/lub klubach dziecięcych, (w tym wyposażenie

i dostosowanie pomieszczeń, na miejsca opieki nad dzieckiem)

i dofinansowanie działalności bieżącej przez 12 miesięcy.

2. Wydłużenie czasu pracy żłobków, klubów dziecięcych

(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1),

3. Wsparcie tworzenia miejsc opieki poprzez dofinansowanie

usług opiekunów dziennych i niań i/lub doposażenie lokalu

w celu sprawowania opieki przez opiekunów dziennych i nianie,

Na co można uzyskać dofinansowanie:



4. Nabycie/podnoszenie wymaganych prawem kompetencji

kadr niezbędnych do należytego pełnienia funkcji opiekuna,

wolontariusza, opiekuna dziennego (wyłącznie jako element

projektu wskazanego w pkt. 1 i/lub 3),

5. Aktywizacja zawodowa osób powracających, bądź

wchodzących na rynek pracy po przerwie związanej z opieką

nad dzieckiem do lat 3 (wyłącznie jako element projektu

wskazanego w pkt. 1 i/lub 3), z wyłączeniem dotacji/pożyczek na

rozpoczęcie działalności gospodarczej, subsydiowanego

zatrudnienia oraz wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy.

Na co można uzyskać dofinansowanie:



 Początek realizacji projektu stanowi data nie wcześniejsza niż 

30 marca 2018 r., tj. dzień ogłoszenia konkursu

 Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie 

realizacji projektu nie później niż na I kwartał 2019 roku.

 Projekty mogą być realizowane nie dłużej niż do

30 czerwca 2023 roku.

 Koszt jednostkowy przewidziany na utworzenie miejsca opieki 

nad dzieckiem w wieku do lat 3 wynosi ok. 35 999,74 PLN.

Informacje dodatkowe



Weryfikacja warunków 

formalnych



 Następuje na podstawie karty będącej załącznikiem do 

Regulaminu

 Korekta nie może skutkować zmianą sumy kontrolnej

 EFS:

 Wniosek złożono w terminie

 Wniosek jest kompletny

 Wniosek został opatrzony podpisem

Weryfikacja warunków formalnych



Ocena strategiczna 

ZIT



 Ocena strategiczna – Związek ZIT

 Lista rankingowa projektów – Związek ZIT

 Ocena formalna – UMWW

 Ocena merytoryczna – UMWW

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd Województwa 

Wielkopolskiego oraz Zarząd Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 

Ocena wniosków składanych w ramach 

konkursu



Kryteria oceny strategicznej

Spełnienie wszystkich kryteriów

dopuszczających (T/N) jest

niezbędne dla możliwości

dalszej oceny, zgodnie

z kryteriami punktowymi.

Dopuszczające (Tak/Nie) Punktowe

W przypadku kryteriów

punktowych Wniosek musi

zdobyć co najmniej 60%

maksymalnej możliwej do

uzyskania liczby punktów.



Kryteria oceny strategicznej ZIT

Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób 

wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi 

dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania



Nazwa kryterium Definicja

1. Wniosek został 

złożony przez 

podmiot

uprawniony do 

uzyskania 

wsparcia w 

ramach Strategii 

ZIT w MOF 

Poznania. 

Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod względem 

zgodności z typem Beneficjenta określonym w Strategii 

ZIT w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania dla 

Projektu P11 Poprawa dostępu do usług opieki nad 

dziećmi do lat 3.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 6.4.2



Nazwa kryterium Definicja

2. Projektodawca 

składa nie

więcej niż jeden 

wniosek

o dofinansowanie

projektu w ramach

konkursu.

Ograniczona zostanie liczba „bliźniaczych” projektów 

składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to 

korzystnie na różnorodność i jakość projektów 

realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium to ułatwi 

również dostęp do otrzymania dofinansowania większej 

liczbie Wnioskodawców. Kryterium w przedmiotowym 

brzmieniu odnosi się wyłącznie do występowania danego 

podmiotu w charakterze partnera wiodącego, a nie 

partnera. Oznacza to, że niezależnie od maksymalnie 

jednego wniosku, w którym dany podmiot występuje w 

charakterze partnera wiodącego, może występować w 

innych wnioskach złożonych w tym samym konkursie w 

charakterze partnera. W przypadku złożenia

więcej niż jednego wniosku przez jednego Projektodawcę 

wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski 

zostaną odrzucone w związku z niespełnieniem przez 

Projektodawcę kryterium dopuszczającego.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 6.4.2



Nazwa kryterium Definicja

3. Miejsce realizacji

projektu zgodne ze

Strategią ZIT.

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu pod 

względem zgodności z warunkami określonymi w 

Strategii ZIT w MOF Poznania wersja aktualna na dzień 

ogłoszenia naboru wniosków dla projektu strategicznego 

P11 Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 

3. 

4. Cele, zakres i 

wskaźniki

projektu są zgodne 

ze Strategią ZIT.

Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem zgodności z 

celami określonymi w Strategii ZIT, zgodność zakresu 

projektu z działaniami wskazanymi w Strategii ZIT oraz 

zgodność zadeklarowanych wskaźników ze wskaźnikami 

realizacji Strategii ZIT.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 6.4.2



Nazwa kryterium Definicja

5. Projekt jest skierowany

do grup docelowych z

Miejskiego Obszaru

Funkcjonalnego Poznania

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest 

skierowany do grup docelowych z MOF Poznania (w 

przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują lub 

zamieszkują one na obszarze MOF Poznania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast 

w przypadku osób bezdomnych, przebywają one na 

tym obszarze, a w przypadku innych podmiotów 

posiadają one jednostkę organizacyjną w

Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania.

Kryteria dopuszczające 

Poddziałanie 6.4.2



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

6. Kompleksowe 

podejście

do rozwiązywania

problemów 

wskazanych w Strategii 

ZIT.

0-2 Kryterium dotyczy całościowego/ 

kompleksowego podejścia do 

rozwiązywania problemu dostępu do 

usług opieki nad dziećmi do lat 3. 

Kompleksowe podejście będzie 

oceniane na podstawie różnorodności 

planowanych działań, wzajemnego 

związku i dopełniania się planowanych 

działań. Preferowane będą projekty 

zakładające jak największą liczbę 

działań wskazanych w Strategii ZIT 

możliwych do realizacji w ramach 

projektu strategicznego P11 i 

adekwatnych do potrzeb grupy 

docelowej.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 6.4.2



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

7. Współpraca

wnioskodawcy z

partnerami społecznymi

i/lub gospodarczymi

dotycząca 

przygotowania i 

realizacji projektu.

0/1 Kryterium oceniane na podstawie 

informacji Wnioskodawcy o zawartych 

przez niego umowach współpracy lub 

podpisanych listach intencyjnych z 

partnerami społecznymi i/lub 

gospodarczymi w sprawie przygotowania 

i realizacji projektu.

Skala ocen:

Współpraca potwierdzona umowami lub 

listami intencyjnymi – 1 pkt,

Brak współpracy potwierdzonej 

umowami lub listami intencyjnymi 

– 0 pkt.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 6.4.2



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

8. Dotychczasowa

działalność

Wnioskodawcy i jego

związek z MOF 

Poznania

0/1/2 W ramach kryterium oceniany będzie 

okres prowadzenia przez 

Wnioskodawcę działalności w zakresie 

świadczenia usług opieki nad dziećmi 

do lat 3 na obszarze MOF Poznania 

liczony w dniu złożenia wniosku

Skala ocen:

- działalność prowadzona krócej 

niż 2 lata – 0 pkt.,

- działalność prowadzona krócej 

niż 3 lata – 1 pkt.,

- działalność prowadzona 3 lata 

lub dłużej – 2 pkt.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 6.4.2



Nazwa 

kryterium

Punkta-

cja

Definicja

9. Strategiczny 

charakter

projektu w 

kontekście

realizacji celów 

Strategii

ZIT.

1-6 W ramach kryterium analizowane będą uzasadnienia 

i argumenty Wnioskodawcy dotyczące 

strategicznego charakteru projektu w tym m.in.: 

potrzeby realizacji projektu w kontekście problemów i 

wyzwań rozwoju MOF Poznania, identyfikacji grupy 

docelowej i dostosowania działań do potrzeb tej 

grupy, wpływu projektu na wzrost zatrudnialności 

osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. 

Sposób oceny kryterium zostanie wskazany w

dokumentacji konkursowej.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 6.4.2



Nazwa 

kryterium

Punkta

-cja

Definicja

10. Wpływ 

wartości

wskaźników 

przyjętych w

projekcie na 

realizację

celów 

Strategii ZIT 

w MOF 

Poznania.

1/2/3/4 Ocenie podlegać będzie wpływ przyjętych wskaźników na 

osiągnięcie celów Strategii ZIT w MOF Poznania. 

Wnioskodawca otrzyma punkty proporcjonalnie do stopnia 

wypełnienia przez projekt wskaźników Strategii ZIT w MOF 

Poznania określonych w Regulaminie konkursu. W celu 

obliczenia stopnia realizacji wskaźników produktu stosuje 

się współczynnik liczony wg wzoru:

(wartość docelowa wskaźnika 1 w projekcie/wartość 

docelowa wskaźnika 1 wskazana w Regulaminie konkursu) 

+ … +(wartość

docelowa wskaźnika n w projekcie/ wartość docelowa 

wskaźnika n wskazana w Regulaminie konkursu) / liczba 

wskaźników

Skala oceny – współczynnik otrzymuje wartość:

- do 0,25 – 1 pkt.,

- powyżej 0,25 do 0,5 - 2 pkt.,

- powyżej 0,5 do 1 – 3 pkt.

- powyżej 1 pkt. – 4 pkt.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 6.4.2



Nazwa 

kryterium

Punktacja Współczynnik zapotrzebowania

11. Projekt 

zakłada objęcie

aktywizacją 

zawodową 

uczestników 

projektu.

0/2/4/6 Powyższe kryterium zakłada objęcie aktywizacja 

zawodową uczestników projektu. Skuteczny 

powrót na rynek pracy możliwy jest tylko dzięki 

kompleksowemu wsparciu, tj.: oprócz 

zapewnienia miejsca opieki nad dzieckiem, 

ważna jest także aktywizacja zawodowa osób 

pozostających bez zatrudnienia.

Skala oceny:

- aktywizacja zawodowa poniżej 30% 

uczestników projektu - 0 pkt.

- aktywizacja zawodowa 30-39% uczestników 

projektu – 2 pkt.,

- aktywizacja zawodowa 40-49% uczestników 

projektu – 4 pkt.,

aktywizacja zawodowa 50% i więcej uczestników 

projektu – 6 pkt.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 6.4.2



Nazwa 

kryterium

Punktacja Współczynnik zapotrzebowania

12. Odsetek 

miejsc opieki 

nad

dziećmi do lat 

trzech

tworzonych w 

projekcie,

znajduje się w 

gminie

wiejskiej lub 

wiejskomiejskiej

lub miejskiej

liczącej mniej 

niż 20 tys.

mieszkańców.

0/1/2/4 Kryterium przyczyni się do wyrównywania

szans pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi 

w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania, 

gdyż wskaźnik dzieci przebywających w żłobkach 

jest nieporównywalnie wyższy na obszarach 

miejskich w porównaniu z obszarami wiejskimi.

Skala ocen:

- poniżej 30% - 0 pkt.,

- 30% - 59,99% - 1 pkt.,

- 60% - 79,99% - 2 pkt.,

- 80% i więcej - 4 pkt.

Kryteria punktowe 

Poddziałanie 6.4.2



3.6 Szczegółowe dane dotyczące projektu

3.6.1. Współpraca wnioskodawcy z partnerami społecznymi i/lub 

gospodarczymi dotycząca przygotowania i realizacji projektu.

3.6.2. Dotychczasowa działalność Wnioskodawcy i jego związek 

z MOF Poznania.

3.6.3. Strategiczny charakter projektu w kontekście realizacji celów 

Strategii ZIT. 

3.6.4. Projekt zakłada objęcie aktywizacją zawodową uczestników 

projektu. 

3.6.5. Odsetek miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech tworzonych 

w projekcie, znajduje się w gminie wiejskiej lub wiejsko-miejskiej lub 

miejskiej liczącej mniej niż 20 tys. mieszkańców. 

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki produktu ważne w kontekście realizacji Strategii ZIT dla  

Poddziałania 6.4.2: 

• Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

• Liczba osób pracujących, którym zapewniono opiekę nad dzieckiem 

do lat 3 (specyficzny), 

• Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie. 

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki rezultatu bezpośredniego ważne w kontekście realizacji

Strategii ZIT dla Poddziałania 6.4.2:

• Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej 

z urodzeniem/wychowaniem dziecka, po opuszczeniu programu, 

• Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub 

poszukują pracy po opuszczeniu programu. 

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

tel. 61 669 80 54, e-mail: biuro@metropoliapoznan.pl

www.zit.metropoliapoznan.pl

STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ

mailto:biuro@metropoliapoznan.pl

