
Poddziałanie 8.3.4 

Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w 

ramach ZIT dla MOF Poznania

Ocena projektów IZ WRPO 2014+



1. Wniosek został sporządzony w języku polskim,

wypełniony zgodnie z obowiązującą instrukcją

wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz jest

kompletny

2. Wniosek został opatrzony podpisem osoby

uprawnionej/podpisami osób uprawnionych do złożenia

wniosku

Wymogi formalne



1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w Regulaminie

konkursu

2. Okres realizacji projektu jest zgodny z Regulaminem

konkursu

3. Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają

wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania dofinansowania

podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego

zakazu dostępu do środków funduszy europejskich na

podstawie odrębnych przepisów

Wymogi formalne zero-jedynkowe



4. Wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinansowane

z innych wspólnotowych instrumentów finansowych

5. Zgodność z prawodawstwem unijnym i krajowym

6. Wnioskodawca/partner jest uprawniony do ubiegania się

o wsparcie w ramach konkursu

7. Dokonano prawidłowego wyboru partnera do projektu

(jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie)

8. Obszar realizacji projektu dotyczy województwa

wielkopolskiego

Wymogi formalne zero-jedynkowe



9. Wnioskodawca wnosi wartość wkładu własnego określoną

w Regulaminie konkursu

10. Projekt jest skierowany do grup docelowych z obszaru

województwa wielkopolskiego

11. Projektodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro

projektu na terenie województwa wielkopolskiego

12. Minimalna wartość projektu wynosi 50 tys. PLN

Wymogi formalne zero-jedynkowe



13. Wniosek jest rozliczany w oparciu o stawki jednostkowe/kwoty

ryczałtowe

W niniejszym konkursie IZ WRPO nie zezwala na stosowanie stawek jednostkowych w ramach

uproszczonych metod rozliczania wydatków.

Obligatoryjne jest stosowanie kwoty ryczałtowej w przypadku projektów, w których wartość środków

publicznych nie przekracza wyrażonej w PLN równowartości 100 000,00 EUR (z zastrzeżeniem pkt. 3

podrozdziału 6.6 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020).

Obowiązek stosowania uproszczonych metod dotyczy projektów, w których 100 tys. EUR odnosi się do

wkładu publicznego - czyli wszystkich środków publicznych w projekcie, a więc łącznie z wkładem

własnym beneficjenta pochodzącym ze środków publicznych np. JST.

14. Stawki ryczałtowe kosztów pośrednich

W projektach realizowanych w ramach EFS nie ma możliwości rozliczania kosztów pośrednich na

podstawie rzeczywiście poniesionych wydatków.

Wymogi formalne zero-jedynkowe



KRYTERIA DOSTĘPU

Poddziałanie 8.3.4

Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w 

ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu I.

Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek 

systemu oświaty prowadzących kształcenie 

zawodowe w doskonaleni ścieżek edukacyjnych i 

zawodowych



1. Kryterium dotyczące okresu realizacji projektu:

 Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy.

2. Kryterium dotyczące współpracy:

 Integralnym elementem działań projektowych jest współpraca szkół lub placówek

systemu oświaty z podmiotami z otoczenia społeczno – gospodarczego

(m.in. pracodawcy, przedsiębiorcy, instytucje rynku pracy)

Kryteria dostępu
Obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców



3. Kryterium dotyczące diagnozy potrzeb:

 Realizacja wsparcia jest dokonywana 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

możliwość skorzystania ze wsparcia instytucji systemu wspomagania pracy szkół, tj.

placówki doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej, biblioteki

pedagogicznej.

Kryteria dostępu
Obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców



4. Kryterium dotyczące uzupełniającej roli środków EFS:

 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).

W przypadku staży zawodowych obejmujących realizację kształcenia zawodowego

praktycznego we współpracy z pracodawcami lub przedsiębiorcami wsparcie kierowane jest do

tych szkół lub placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe, w których

kształcenie zawodowe praktyczne nie jest realizowane u pracodawców lub przedsiębiorców ze

względu na brak możliwości sfinansowania kosztów takiego kształcenia.

Kryteria dostępu
Obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców



5. Kryterium dotyczące wyposażenia szkół i placówek prowadzących kształcenie

zawodowe:

 Wsparcie udzielane w ramach WRPO 2014+ na rzecz wyposażenia szkół i placówek

prowadzących kształcenie zawodowe oraz szkół i placówek kształcenia zawodowego

wchodzących w skład CKZiU lub innych zespołów realizujących zadania zbieżne

z zadaniami CKZiU jest realizowane zgodnie z warunkami wskazanymi w podrozdziale

6.1 pkt 16. Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na

lata 2014-2020.

Kryteria dostępu
Obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców



6. Kryterium trwałości:

 Beneficjent zapewni funkcjonowanie utworzonych w ramach projektu CKZiU lub

innych zespołów realizujących zadania zbieżne z zadaniami CKZiU, przez okres co

najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, określonej w umowie

o dofinansowanie projektu.

Kryteria dostępu
Obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców



KRYTERIA DOSTĘPU

Poddziałanie 8.3.4

Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w 

ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II.

Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z 

branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania



1. Kryterium dotyczące okresu realizacji projektu:

 Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

2. Kryterium dotyczące minimalnej liczby uczestników:

 Projekt zakłada wsparcie dla co najmniej 60 osób. W przypadku skierowania wsparcia 

wyłącznie dla grupy 50+ zakłada się objęcie wsparciem minimum 30 osób.

Kryteria dostępu
Obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców



3. Kryterium dotyczące efektów szkolenia:

 Efektem szkolenia jest uzyskanie, podwyższenie lub dostosowanie kompetencji

i kwalifikacji niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb

osoby, której udzielane jest wsparcie, potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np.

certyfikatem), w rozumieniu wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata

2014-2020. Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane

poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).

Kryteria dostępu
Obowiązkowe dla wszystkich Wnioskodawców



 Wniosek nie posiada uchybień, które nie zostały

dostrzeżone na etapie weryfikacji formalnej

W przypadku stwierdzenia błędów formalnych we wniosku na etapie 

oceny merytorycznej, dokumentacja jest zwracana do ponownej oceny 

formalnej.

Kryteria merytoryczne zero-jedynkowe



Kryteria merytoryczne o charakterze horyzontalnym

 Wniosek jest zgodny z zapisami i celami szczegółowymi WRPO 2014+
oraz odpowiada na diagnozę zawartą w WRPO 2014+.

 Zgodność z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych
WRPO 2014+.

 Zgodność z zasadami dotyczącymi pomocy publicznej.

 Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn
w oparciu o standard minimum.



Kryteria merytoryczne o charakterze horyzontalnym

 Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

 Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 Koszty w ramach cross - financingu i/lub na zakup środków trwałych nie
przekraczają poziomu dopuszczalnego dla danego Działania/
Poddziałania.

 Zgodność z częścią VII Dodatkowe informacje Regulaminu konkursu.



Ogólne kryteria merytoryczne punktowe

Część I Uzasadnienie potrzeby realizacji i cele projektu oraz ryzyko nieosiągnięcia
założeń projektu

maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 30

Część II Zadania oraz trwałość projektu

maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 20

Część III Grupy docelowe

maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 20

Część IV Potencjał i doświadczenie projektodawcy i partnerów

maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 30



Ogólne kryteria merytoryczne zero - jedynkowe

Budżet projektu:
W ramach kryterium weryfikowana będzie: 

 kwalifikowalność i niezbędność zaplanowanych w projekcie wydatków w kontekście

realizowanych zadań, celów projektu oraz ich wskaźników.

 racjonalność i efektywność kosztowa wydatków, w tym również zgodność ze stawkami

jednostkowymi (jeśli dotyczy), wymaganiami dotyczącymi standardu oraz cen rynkowych najczęściej

finansowanych w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług (jeśli dotyczy), a także

uzasadnienie poniesienia wydatków nie ujętych w katalogu wydatków lub których wartość przekracza

stawki rynkowe.

 prawidłowość wypełnienia budżetu projektu, zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku

o dofinansowanie.

Osoba oceniająca może uznać przedmiotowe kryterium za spełnione warunkowo.



 Wymagające uzupełnienia:

- brak pieczęci wnioskodawcy/ podpisu osoby upoważnionej

- nieczytelny wydruk

- brak niektórych stron wniosku

- zszycie, przedziurkowanie, wniosku w sposób uniemożliwiający

odczytanie sumy kontrolnej.

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków 

o dofinansowanie projektów



 Skutkujące odrzuceniem wniosku:

- wskazanie błędnego procentu stawki ryczałtowej kosztów

pośrednich

- nie wniesienie wkładu własnego w wymaganej w regulaminie

konkursu wysokości

- brak oznaczenie rozliczania wydatków w oparciu o kwoty ryczałtowe

(dotyczy projektów poniżej 100 tys. euro wkładu publicznego)

- zaplanowanie rozpoczęcia realizacji projektu w terminie niezgodnym

z zapisem z regulaminu konkursu.

Najczęściej popełniane błędy przy składaniu wniosków 

o dofinansowanie projektów



Dziękuję za uwagę

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 

Społecznego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


