
Zakres rzeczowy projektów 

z oceną strategiczną ZIT

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania. 

Typ projektu II. Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach 

ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych

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 doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych

Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i 
szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania

STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ



KONKURSY dla poddziałania 8.3.4. (Typ projektu I) - EFS

Wsparcie projektów jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca 

złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z EFRR w 

ramach projektu strategicznego ZIT P2 „Rozwój infrastruktury placówek 

kształcenia zawodowego w MOF Poznania” (poddziałanie 9.3.4. WRPO 2014+).

KONKURS dla poddziałania 9.3.4. - EFRR

Wsparcie projektu możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy Wnioskodawca 

złożył wniosek o dofinansowanie realizacji działań finansowanych z EFS 

w ramach projektu strategicznego ZIT P3 „Wzmacnianie systemu kształcenia 

zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy” 

(poddziałanie 8.3.4 WRPO 2014+). 

Działania w ramach projektu współfinansowanego ze środków EFS 

i projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków EFRR, powinny być 

powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego celu.

Wymóg powiązania projektów: 



Terminy naborów: od 28-12-2017 do 1-02-2018 

Termin rozstrzygnięcia konkursów – wrzesień 2018 r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać poprzez

LSI 2014+. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+

możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursów tj. od 28 listopada

br.

Konkursy dla Poddziałań: 

• 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Typ projektu II. (EFS)

• 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych 

w ramach ZIT dla MOF Poznania Typ projektu I. (EFS)

• 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej 

i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania (EFRR)



Kto może składać wnioski: 

• Poddziałanie 8.1.4

 wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

• Poddziałanie 8.3.4

 wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej

• Poddziałanie 9.3.4 

 podmioty prowadzące szkoły i placówki systemu oświaty 

realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne 



Alokacja na konkursy: 

• Poddziałanie 8.1.4 (typ projektu II) wynosi 4 597 945,39 PLN

• Poddziałanie 8.3.4 (typ projektu I) wynosi 1 235 226,57 PLN

• Poddziałanie 9.3.4 wynosi 8 138 440,39 PLN

Poziom dofinansowania:

Wydatki kwalifikowalne
8.1.4 8.3.4 9.3.4

Poziom dofinansowania 

UE
85% 85% 85%

Maksymalny poziom 

dofinansowania całkowitego
95% 90% 85%

Minimalny wkład 

własny beneficjenta 

(projektodawcy)

5% 10% 15%

EFS EFRREFS



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.

Regulaminy konkursów określają:

• podstawowy zakres porozumienia oraz umowy o partnerstwie,

• zasady wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych,

• wskazują, że umowa o dofinansowanie jest podpisywana 

z liderem (partnerem wiodącym).



1) Dodatkowe zajęcia (pozalekcyjne i pozaszkolne) dla 
uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, ukierunkowane na 
rozwój kompetencji matematycznych i informatycznych.

2) Specjalne programy nauczania (indywidualne i grupowe) 
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych wykazujących 
ponadprzeciętne predyspozycje w zakresie kompetencji 
matematycznych i informatycznych, w tym tworzenie „klas 
uniwersyteckich” z poszerzonym programem matematyki 
i informatyki, cykle zajęć przygotowujące do startu 
w konkursach i olimpiadach matematycznych i informatycznych.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

• Poddziałanie 8.1.4 (Typ projektu II)



3) Popularyzacja matematyki i informatyki wśród uczniów 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych, w tym organizacja 
konkursów matematycznych i informatycznych, 
ogólnodostępnych dla uczniów wydarzeń popularno-
naukowych, wykładów i warsztatów otwartych.

4) Doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozpoznawanie 
predyspozycji zawodowych uczniów szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych (w szczególności w zakresie kompetencji 
matematycznych i informatycznych); ukierunkowywanie 
edukacyjno-zawodowe uczniów w kontekście ich predyspozycji 
oraz uwarunkowań lokalnego i regionalnego rynku pracy.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

• Poddziałanie 8.1.4 (Typ projektu II)



5) Wsparcie nauczycieli szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych w ramach szkoleń, dotyczących 
podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej 
pracy dydaktycznej z uczniami w dziedzinie matematyki 
i informatyki.

6) Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz szkół podstawowych 
i ponadpodstawowych lub placówek systemu oświaty dla dzieci i 
młodzieży (w tym specjalnych działających samodzielnie 
i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny 
do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów w zakresie 
matematyki i informatyki (wyłącznie jako element projektu 
wskazanego w punkcie 1).

Na co można uzyskać dofinansowanie:

• Poddziałanie 8.1.4 (Typ projektu II)



Preferowane będą projekty realizowane z udziałem 
pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych 
prowadzących studia w zakresie matematyki lub informatyki

Na co można uzyskać dofinansowanie:

• Poddziałanie 8.1.4 (Typ projektu II)



W ramach konkursu można realizować następujące działania:

1) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych uczniów/ 

wychowanków szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe poprzez realizację 

projektów z zakresu kształcenia dualnego, staże i praktyki 

zawodowe oraz inne formy kształcenia.

2) Wyposażenie/doposażenie szkół i placówek systemu 

oświaty prowadzących kształcenie zawodowe w nowoczesny 

sprzęt i materiały, umożliwiające realizację podstawy 

programowej kształcenia w zawodach w warunkach 

zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej 

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

Na co można uzyskać dofinansowanie:

• Poddziałanie 8.3.4 (Typ projektu I)



3) Doskonalenie kompetencji nauczycieli kształcenia 

zawodowego, instruktorów praktycznej nauki zawodu 

(wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1-2).

4) Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla młodzieży, 

w tym doposażenie szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w niezbędny sprzęt 

umożliwiający prowadzenie doradztwa, podnoszenie 

kompetencji osób prowadzących doradztwo 

w przedmiotowym zakresie.

Na co można uzyskać dofinansowanie (c.d.):

• Poddziałanie 8.3.4 (Typ projektu I)



Planuje się realizację przedsięwzięć wskazanych 

w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ w Działaniu 9.3, 

Poddziałaniu 9.3.4:

Inwestycje w infrastrukturę szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne. 

Inwestycje mogą obejmować przebudowę, rozbudowę, 

adaptację i modernizację obiektów szkoleniowych jak również 

wyposażenie w nowoczesny i wysokospecjalistyczny sprzęt 

technologiczny i materiały dydaktyczne służące kształceniu 

zawodowemu i ustawicznemu 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

• Poddziałanie 9.3.4



Uwagi dot. zakresu projektów – poddziałanie 9.3.4 (EFRR):

• Wymienione wcześniej rodzaje projektów można łączyć. 

• Wsparcie w ramach konkursu nie dotyczy projektów 

termomodernizacyjnych. 

• Inwestycje w infrastrukturę podnoszącą sprawność fizyczną 

uczniów mogą być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie 

braków bądź niedoborów w istniejących placówkach 

edukacyjnych, przy uwzględnieniu diagnoz demograficznych. 

Nie przewiduje się dofinansowania hal widowiskowo-

sportowych, pływalni, lodowisk i stadionów. 

• Infrastruktura powstała w wyniku przebudowy, rozbudowy, 

adaptacji, modernizacji powinna być zaprojektowana 

zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

• Poddziałanie 9.3.4 



Początek realizacji projektu stanowi data nie 

wcześniejsza niż 28.11.2017 roku.

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 

36 miesięcy 

Projekty powinny być realizowane nie dłużej niż do 

30 czerwca 2023 roku.

Informacje dodatkowe – konkursy EFS:

• Poddziałanie 8.1.4 Typ projektu II

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I



 Realizacja projektu powinna zakończyć się 

do 30 czerwca 2020 roku. 

Wsparcia nie uzyskują projekty, które zostały 

fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed 

złożeniem do Instytucji Pośredniczącej WRPO 2014+ 

wniosku o dofinansowanie. 

Informacje dodatkowe – konkurs EFRR:

• Poddziałanie 9.3.4



Weryfikacja warunków 

formalnych



 Następuje na podstawie kart będących załącznikiem do 

Regulaminu

 EFS:

Wniosek złożono w terminie

Wniosek jest kompletny

Wniosek został opatrzony podpisem

Weryfikacja warunków formalnych



 EFRR:

 Wnioskodawca złożył dokumentację projektową we właściwej 

formie (wniosek o dofinansowanie oraz załączniki) w wersji 

elektronicznej (LSI 2014+) i papierowej w miejscu określonym w 

dokumentacji konkursowej

 Kompletność:

1) wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności oraz załączniki 

obligatoryjne są wypełnione i mają wszystkie strony, 

2) do wniosku o dofinansowanie załączono wszystkie wymagane 

załączniki aktualne dla danego konkursu,

3) dokonano potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem,

4) dokumentacja projektowa została złożona w odpowiedniej ilości 

egzemplarzy zgodnie z wymogami danego konkursu,

Weryfikacja warunków formalnych



Ocena strategiczna 

ZIT



 Ocena strategiczna ZIT 

(jej wynikiem jest powstanie listy rankingowej) 

– Związek ZIT - Stowarzyszenie Metropolia Poznań

 Kolejne etapy oceny - UMWW

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań. 

Ocena projektów złożonych w konkursach

• Poddziałanie 8.1.4 Typ projektu II

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I 

• Poddziałanie 9.3.4



Kryteria oceny strategicznej ZIT

Dopuszczające – Oceniane w systemie (Tak/Nie). Niespełnienie

któregokolwiek kryterium z tej grupy skutkuje odrzuceniem

wniosku o dofinansowanie.

Punktowe - W przypadku kryteriów punktowych wniosek musi

zdobyć co najmniej 60% możliwej do uzyskania liczby punktów.

Wniosek, który otrzyma mniej punktów zostanie odrzucony.

Na podstawie oceny punktowej tworzona jest lista rankingowa

(więcej punktów wyższe miejsce). Wnioski złożone na kwotę

mieszczącą się w limicie środków finansowych, wezmą udział w

kolejnych etapach oceny (UMWW).



Kryteria oceny strategicznej ZIT

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF 

Poznania

Typ projektu II Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych.



Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.1.4 Typ projektu II

Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

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 MOF Poznania 

wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru wniosków dla 

Projektu P 4.2 Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w 

gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

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 P 4.2 

Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach 

i szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych.

MOF Poznania tj. Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania, zwany również 

Metropolią Poznań, obejmuje terytorium następujących jst: Miasta i Gminy Buk, 

Gminy Czerwonak, Gminy Dopiewo, Gminy Kleszczewo, Gminy Komorniki, 

Miasta i Gminy Kostrzyn, Miasta i Gminy Kórnik, Miasta Luboń, Miasta i Gminy 

Mosina, Miasta i Gminy Murowana Goślina, Miasta i Gminy Oborniki, Miasta i 

Gminy Pobiedziska, Miasta Poznań, Miasta Puszczykowo, Gminy Rokietnica, 

Miasta i Gminy Skoki, Miasta i Gminy Stęszew, Gminy Suchy Las, Miasta i 

Gminy Swarzędz, Miasta i Gminy Szamotuły, Miasta i Gminy Śrem, Gminy 

Tarnowo Podgórne oraz Powiatu Poznańskiego.

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.1.4 Typ projektu II



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

Cele, zakres i wskaźniki projektu są 

zgodne ze Strategią ZIT.

Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem 

zgodności z celami określonymi w Strategii 

ZIT w MOF Poznania wersja aktualna na 

dzień ogłoszenia naboru, zgodność zakresu 

projektu z działaniami wskazanymi w 

Strategii ZIT, zgodność zadeklarowanych 

wskaźników ze wskaźnikami realizacji 

Strategii ZIT.

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.1.4 Typ projektu II



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

Projekt jest skierowany do grup 

docelowych z Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest 

skierowany do grup docelowych z Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 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 8.1.4 Typ projektu II



Nazwa kryterium Definicja

Organ prowadzący każdej szkoły 

lub placówki kształcenia 

zawodowego objętej wsparciem w 

projekcie deklaruje współpracę przy 

realizacji projektu.

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca zawarł w treści 

wniosku o dofinansowanie informacje o złożonych 

deklaracjach współpracy przy realizacji projektu przez 

organy prowadzące wszystkich szkół lub placówek 

kształcenia zawodowego objętych wsparciem w projekcie.

Kryterium wynika z zapisu Strategii w MOF Poznania: 

„Realizacja wizji rozwoju w skali całej Metropolii oznacza:

• integrację działań w rozwiązywaniu problemów 

przekraczających granice administracyjne, 

wynikających z uwarunkowań przyrodniczych, 

społecznych i gospodarczych obszaru Metropolii 

Poznań,

• wytyczanie kierunków rozwoju społeczno-

gospodarczego, wdrażanie wspólnej strategii rozwoju,

• budowanie wśród mieszkańców nowego typu 

tożsamości i myślenia metropolitalnego.” 

Dlatego też niezwykle istotny dla realizacji celów Strategii 

jest świadomy udział w projekcie organów prowadzących 

szkoły.

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.1.4 Typ projektu II



Kryteria punktowe 8:

Nazwa kryterium Punktacja Definicja/zasady weryfikacji

Udział w projekcie 

pracowników naukowo-

dydaktycznych uczelni 

wyższych.

0/1

Ocenie podlegać będzie, czy w projekcie będą

brać udział pracownicy naukowo-dydaktyczni

uczelni wyższych z dorobkiem naukowym

adekwatnym do powierzonych im zadań w

ramach projektu oraz gwarantującym wysoką

jakość realizacji tych zadań. Kryterium wynika z 

zapisów Strategii ZIT, zgodnie z którymi

preferowane będą projekty realizowane z

udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych 

uczelni wyższych.

Tak – 1 pkt,

Nie – 0 pkt.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Strategiczny charakter 

projektu w kontekście 

realizacji celów Strategii 

ZIT.

1-3 W ramach kryterium analizowane będą 

podane we wniosku o dofinansowanie 

informacje, uzasadnienia i argumenty 

Wnioskodawcy dotyczące strategicznego 

charakteru projektu w tym m.in.: potrzeby 

realizacji projektu w kontekście problemów 

i wyzwań rozwoju MOF Poznania, 

zgodności projektu z udokumentowanymi 

potrzebami i deficytami procesu edukacji, 

zastosowania aktywnych metod nauczania, 

wpływu projektu na rozwój kompetencji 

kluczowych niezbędnych na rynku pracy, 

zakres i jakość planowanych w projekcie 

działań wspierających uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

(w tym uczniów niepełnosprawnych).

Kryteria punktowe 9:



Nazwa 

kryterium

Punkta-

cja

Definicja

Wpływ wartości 

wskaźników 

przyjętych 

w projekcie na 

realizację celów 

Strategii ZIT 

w MOF 

Poznania.
1/2/3

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 0,3 – 1 pkt.,

- powyżej 0,3 do 1 – 2 pkt.,

- powyżej 1 pkt. – 3 pkt.

Kryteria punktowe 10:



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Liczba uczniów objętych 

wsparciem w ramach 

projektu. 

0/1/2 W ramach kryterium będzie oceniana liczba 

uczniów objętych wsparciem w projekcie.

Skala ocen:

- poniżej 50 uczniów – 0 pkt.,

- 50 - 100 uczniów – 1 pkt.,

- powyżej 100 uczniów – 2 pkt.

Obszar Metropolii Poznań 

objęty projektem.

1/2/3 W ramach kryterium ocenie będzie podlegać

liczba gmin, na obszarze których będzie

realizowany projekt.

Skala ocen: projekt realizowany na 

obszarze:

- jednej gminy – 1 pkt.,

- 2 do 3 gmin – 2 pkt.,

- 4 lub więcej gmin - 3 pkt.

Kryteria punktowe 11-12:



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Wyrównywania szans

edukacyjnych pomiędzy

obszarami wiejskimi

i miejskimi w Obszarze

Funkcjonalnym Miasta

Poznania.

0/3/5 Przedmiotowe kryterium umożliwi kierowanie

wsparcia do obszarów wiejskich tj.: obszarów o

niskim stopniu upowszechnienia edukacji.

Premiowane będą projekty, w których odsetek

szkół leżących w gminie wiejskiej lub 

wiejskomiejskiej lub miejskiej liczącej mniej niż 

20 tys. mieszkańców, do ogólnej liczby szkół 

objętych wsparciem w projekcie będzie 

stanowił:

Skala ocen:

- do 30% - 0 pkt.,

- 30-40% - 3 pkt.,

- powyżej 40% - 5 pkt.

Kryteria punktowe 13:



Nazwa kryterium Punktacja Definicja/zasady weryfikacji

Wykorzystanie w pracy

dydaktycznej

e-podręczników /

e-zasobów/e-materiałów

dydaktycznych

stworzonych dzięki

środkom EFS.

0/1 Kryterium przyczyni się do efektywnego

wykorzystania e-podręczników, e-zasobów

lub e-materiałów dydaktycznych 

stworzonych dzięki środkom z EFS w latach 

2007-2013 i 2014-2020, które zostały 

dopuszczone do użytku szkolnego przez 

MEN. Skala ocen:

- brak wykorzystania w/w e-materiałów

elektronicznych przez szkoły lub placówki

oświaty – 0 pkt.;

- wykorzystywanie ww. dydaktycznych

materiałów elektronicznych przez szkoły lub

placówki oświaty i/lub w ramach niniejszego

projektu wnioskodawca planuje prowadzenie

szkoleń dla nauczycieli z wykorzystania

w nauczaniu ww. dydaktycznych materiałów

elektronicznych – 1 pkt.

Kryteria punktowe 14:



Nazwa kryterium Punktacj

a

Definicja/zasady weryfikacji

Podnoszenie 

kompetencji i 

kwalifikacji nauczycieli 

(jeżeli dotyczy)

0/2/4 W przypadku realizacji projektu zakładającego 

wsparcie indywidualnej pracy z uczniem ze 

specjalnymi potrzebami rozwojowymi i 

edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia 

młodszego, premiowane będą projekty, które 

zakładają wzrost umiejętności, kompetencji i 

kwalifikacji nauczycieli w zakresu:

- pedagogiki specjalnej – 2 pkt

lub

- kompetencji wychowawczych – 2 pkt.

W przypadku złożenia we wniosku o 

dofinansowanie realizacji obu ww. form, za 

spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie 

przyznane 4 pkt.

Kryteria punktowe 15:



Nazwa kryterium Punktacja Definicja/zasady weryfikacji

Projekt zakłada wsparcie 

szkół specjalnych

0/2 Ocenie podlega, czy projekt zakłada objęcie 

wsparciem szkół specjalnych, o których 

mowa w art. 3 pkt 1a ustawy o systemie 

oświaty.

Premiowanie projektów kierujących 

wsparcie do szkół specjalnych jest zgodne z 

zapisami projektu zmiany Umowy 

Partnerstwa przyjętego uchwałą Rady 

Ministrów z dnia 5 lipca 2017r.

Tak – 2 pkt.,

Nie – 0 pkt

Kryteria punktowe 16:



Pkt 3.6. Szczegółowe dane dotyczące projektu 

3.6.1. Informacje dotyczące szkół objętych wsparciem w ramach projektu 

i organów prowadzących te szkoły.

3.6.2. Udział w projekcie pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni 

wyższych.

3.6.3. Strategiczny charakter projektu w kontekście realizacji celów 

Strategii ZIT.

3.6.4. Wykorzystanie  w  pracy  dydaktycznej  e-podręczników/e-

zasobów/e-materiałów dydaktycznych stworzonych dzięki środkom EFS.

3.6.5. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli.

3.6.6. Projekt zakłada wsparcie szkół specjalnych.

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki rezultatu bezpośredniego możliwe do wyboru przez 

Wnioskodawcę w konkursie dla Poddziałania 8.1.4 w kontekście 

realizacji Strategii ZIT:

 Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe po opuszczeniu 

programu

 Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami, którzy podnieśli kompetencje 

po opuszczeniu programu;

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe zostały doposażone 

w programie;

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki produktu możliwe do wyboru przez Wnioskodawcę w 

konkursie dla Poddziałania 8.1.4 w kontekście realizacji Strategii ZIT:

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych w programie;

 Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem 

w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie;

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie;

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone 

w programie.

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Kryteria oceny strategicznej ZIT

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 

doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych



Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I

Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

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 MOF Poznania 

wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru wniosków dla 

Projektu P3 Wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego 

oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

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 P3 

Wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego oraz jego

dostosowanie do potrzeb rynku.

MOF Poznania tj. Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania, zwany również 

Metropolią Poznań, obejmuje terytorium następujących jst: Miasta i Gminy Buk, 

Gminy Czerwonak, Gminy Dopiewo, Gminy Kleszczewo, Gminy Komorniki, 

Miasta i Gminy Kostrzyn, Miasta i Gminy Kórnik, Miasta Luboń, Miasta i Gminy 

Mosina, Miasta i Gminy Murowana Goślina, Miasta i Gminy Oborniki, Miasta i 

Gminy Pobiedziska, Miasta Poznań, Miasta Puszczykowo, Gminy Rokietnica, 

Miasta i Gminy Skoki, Miasta i Gminy Stęszew, Gminy Suchy Las, Miasta i 

Gminy Swarzędz, Miasta i Gminy Szamotuły, Miasta i Gminy Śrem, Gminy 

Tarnowo Podgórne oraz Powiatu Poznańskiego.

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

Cele, zakres i wskaźniki projektu są 

zgodne ze Strategią ZIT.

Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem 

zgodności z celami określonymi w Strategii 

ZIT w MOF Poznania wersja aktualna na 

dzień ogłoszenia naboru, zgodność zakresu 

projektu z działaniami wskazanymi w 

Strategii ZIT, zgodność zadeklarowanych 

wskaźników ze wskaźnikami realizacji 

Strategii ZIT.

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

Projekt jest skierowany do grup 

docelowych z Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest 

skierowany do grup docelowych z Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 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 8.3.4 Typ projektu I



Nazwa kryterium Definicja

Organ prowadzący każdej szkoły 

lub placówki kształcenia 

zawodowego objętej wsparciem 

w projekcie deklaruje współpracę 

przy realizacji projektu.

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca zawarł w treści 

wniosku o dofinansowanie informacje o złożonych 

deklaracjach współpracy przy realizacji projektu przez 

organy prowadzące wszystkich szkół lub placówek 

kształcenia zawodowego objętych wsparciem w projekcie.

Kryterium wynika z zapisu Strategii w MOF Poznania: 

„Realizacja wizji rozwoju w skali całej Metropolii oznacza:

• integrację działań w rozwiązywaniu problemów 

przekraczających granice administracyjne, wynikających 

z uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i 

gospodarczych obszaru Metropolii Poznań,

• wytyczanie kierunków rozwoju społeczno-

gospodarczego, wdrażanie wspólnej strategii rozwoju,

• budowanie wśród mieszkańców nowego typu tożsamości 

i myślenia metropolitalnego.” 

Dlatego też niezwykle istotny dla realizacji celów Strategii 

jest świadomy udział w projekcie organów prowadzących 

szkoły.

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I



Nazwa kryterium Definicja

Przedsięwzięcie jest 

komplementarne i zintegrowane z 

działaniami podejmowanymi ze 

środków EFRR

Wsparcie inwestycyjne w ramach Projektu P3.1 Wsparcie 

uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty 

prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu 

ścieżek edukacyjnych i zawodowych możliwe jest 

wyłącznie w powiązaniu z działaniami realizowanymi z 

EFRR w ramach Projektu P2 Rozwój infrastruktury 

placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania jako 

element uzupełniający interwencje EFRR, prowadzący do 

osiągnięcia celów wynikających z Celu tematycznego 10.

Weryfikacji podlegać będzie, czy Projektodawca złożył 

wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w konkursie 

na projekty infrastrukturalne współfinansowane ze 

środków EFRR w ramach P2 Rozwój infrastruktury 

placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania 

powiązane ze sobą tematycznie w ramach wspólnego 

celu, jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich realizacji. 

W przypadku wyboru projektu do dofinansowania 

warunkiem podpisania umowy ze środków EFS będzie 

otrzymanie dofinansowania ze środków EFRR.

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja/zasady weryfikacji

Kompleksowe podejście 

do rozwiązywania 

problemów wskazanych w 

Strategii ZIT.

0-2

Kryterium dotyczy 

całościowego/kompleksowego podejścia do 

rozwiązywania problemu podnoszenia 

jakości kształcenia zawodowego. 

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 P3.1 i 

adekwatnych do potrzeb grupy docelowej.

Kryteria punktowe - 7 

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Partnerski charakter 

projektu.

0/1/2

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać 

liczba podmiotów prowadzących szkoły lub 

placówki kształcenia zawodowego, które 

zadeklarowały udział w projekcie.

Skala ocen :

- jeden podmiot prowadzący – 0 pkt.,

- 2 podmioty prowadzące - 1 pkt.,

- 3 lub więcej podmiotów prowadzących - 2 

pkt.

Poparcie oraz wsparcie 

merytoryczne na etapie 

realizacji projektu 

regionalnych organizacji 

zrzeszających 

przedsiębiorców dla 

projektu.

0-2

Kryterium oceniane na podstawie informacji 

zawartych we wniosku o dofinansowanie o 

uzyskanym poparciu regionalnych 

organizacji zrzeszających przedsiębiorców 

dla zgłoszonego projektu oraz wsparciu 

merytorycznym na etapie realizacji projektu.

Kryteria punktowe – 8,9

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Strategiczny charakter 

projektu w kontekście 

realizacji celów Strategii 

ZIT.

1-3

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, zgodności projektu 

z potrzebami rynku pracy, wpływu projektu 

na zdobycie doświadczenia zawodowego w 

rzeczywistym środowisku pracy, 

zastosowania innowacyjnych metod 

nauczania, uwzględnienia w ramach projektu 

działań kształtujących postawy 

przedsiębiorcze oraz dostarczających 

wiedzy potrzebnej do prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej.

Kryteria punktowe -10

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Wpływ wartości 

wskaźników przyjętych w 

projekcie na realizację 

celów Strategii ZIT w MOF 

Poznania.

1/2/3

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 0,3 – 1 pkt., 

- powyżej 0,3 do 1 – 2 pkt.,

- powyżej 1 pkt. – 3 pkt.

Kryteria punktowe - 11

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Partycypacja finansowa w 

kosztach prowadzenia 

praktyk lub staży.

0/2

Udział pracodawców lub przedsiębiorców w 

kosztach organizacji praktyk lub staży 

zawodowych wpłynie pozytywnie na trwałość 

współpracy i powiązania uczestnika 

odbywającego praktykę lub staż. W 

przypadku projektów, w ramach których 

przewidziano realizację praktyk lub staży 

zawodowych, dodatkowo premiowane będą 

te projekty, w których pracodawcy lub 

przedsiębiorcy partycypują finansowo w 

wymiarze co najmniej 5% w kosztach 

organizacji i prowadzenia praktyk 

zawodowych lub stażu zawodowego.

Tak – 2 pkt.,

Nie – 0 pkt.

Kryteria punktowe - 12

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Zgodność kierunku 

kształcenia z 

zapotrzebowaniem 

rynku pracy.

0/2

Premiowanie będą projekty, które są 

odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w 

branżach zidentyfikowanych jako branże o 

największym potencjale rozwojowym i/lub 

branżach strategicznych dla danego regionu (w 

ramach smart specialisation).

Tak – 2 pkt.,

Nie – 0 pkt.

Zostały zdefiniowane w zał. 8.17 do Regulaminu konkursu

Kryteria punktowe - 13

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja/zasady weryfikacji

Wsparcie w zakresie 

zawodów, na które 

występuje deficyt na rynku 

pracy.

0/2

Premiowanie będą projekty, w ramach których 

doposażenie/wyposażenie pracowni lub warsztatów 

szkół/placówek kształcenia zawodowego oraz 

podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia

zawodowego i ustawicznego w nowoczesny sprzęt i 

materiały dydaktyczne lub wsparcie służące 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych 

uczniów/wychowanków szkół i placówek oświatowych 

dotyczyć będzie zawodów, na które występuje deficyt 

na rynku pracy w powiecie, na terenie którego znajduje 

się dana szkoła/placówka oświaty objęta ww. 

wsparciem lub w powiecie z nim sąsiadującym z 

obszaru województwa wielkopolskiego. Zawody, na 

które występuje deficyt na rynku pracy w 

poszczególnych powiatach zostały wskazane w 

badaniu pn. „Barometr zawodów 2016”.

Tak – 2 pkt,

Nie – 0 pkt.

https://barometrzawodow.pl/

Kryteria punktowe - 14

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I.



Nazwa 

kryterium

Punktacja Definicja/zasady weryfikacji

Doskonalenie 

zawodowe 

nauczycieli 

kształcenia 

zawodowego.

0/2

Premiowane będą projekty, które zakładają realizacje studiów 

podyplomowych lub kursów kwalifikacyjnych przygotowujących 

do wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia zawodowego w 

ramach nowo wprowadzonych do klasyfikacji zawodów 

szkolnictwa zawodowego, zawodów wprowadzonych w efekcie 

modernizacji oferty kształcenia zawodowego albo tworzenia 

nowych kierunków nauczania lub zawodów, na które występuje 

deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy oraz braki 

kadrowe wśród nauczycieli kształcenia zawodowego. Kryterium 

pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych 

na kierunki kształcenia zawodowego, które stanowią w 

największym stopniu odpowiedź na zapotrzebowanie rynku 

pracy. Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020.

Tak – 2 pkt,

Nie – 0 pkt.

Kryteria punktowe -15

• Poddziałanie 8.3.4 Typ projektu I



Pkt 3.6. Szczegółowe dane dotyczące projektu 

3.6.1. Partnerski charakter projektu.

3.6.2. Poparcie oraz wsparcie merytoryczne na etapie realizacji projektu 

regionalnych organizacji zrzeszających przedsiębiorców dla projektu.

3.6.3. Strategiczny charakter projektu w kontekście realizacji celów Strategii 

ZIT.

3.6.4. Partycypacja finansowa w kosztach prowadzenia praktyk lub staży.

3.6.5. Kierunki kształcenia.

3.6.6. Wsparcie zawodów deficytowych.

3.6.7. Doskonalenie zawodowe nauczycieli.

3.6.8. Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków 

EFRR w ramach projektu strategicznego ZIT P2 „Rozwój infrastruktury 

placówek kształcenia zawodowego w MOF Poznania” (podziałanie 9.3.4. 

WRPO 2014+).

Jakość opisów w tej części wniosku będzie w największym stopniu 

decydowała o wynikach oceny strategicznej ZIT (kryteria punktowe).

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki rezultatu bezpośredniego możliwe do wyboru przez 

Wnioskodawcę w konkursie dla Poddziałania 8.3.4 w kontekście 

realizacji Strategii ZIT:

 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu

 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących 

doposażenie zakupione dzięki EFS

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki produktu możliwe do wyboru przez Wnioskodawcę w 

konkursie dla Poddziałania 8.3.4 w kontekście realizacji Strategii ZIT:

 Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej 

nauki zawodu objętych wsparciem w programie

 Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego 

uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy

 Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w 

programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji 

kształcenia zawodowego

 Liczba podmiotów realizujących zadania centrum kształcenia 

zawodowego i ustawicznego objętych wsparciem w programie 

(wartość „0”)

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Kryteria oceny strategicznej ZIT

Poddziałanie 9.3.4 Inwestowanie w rozwój infrastruktury 

edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

Wniosek został złożony przez podmiot 

uprawniony do uzyskania wsparcia w 

ramach Strategii ZIT dla MOF 

Poznania.

Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod 

względem zgodności z typem Beneficjenta 

określonym w Strategii ZIT w Miejskim 

Obszarze Funkcjonalnym Poznania dla 

Projektu P2.3 Rozwój infrastruktury 

pozostałych placówek kształcenia 

zawodowego na obszarze Metropolii Poznań 

oraz prawidłowość reprezentacji 

Wnioskodawcy. 

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 9.3.4



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

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 P2.3 

Rozwój infrastruktury pozostałych placówek 

kształcenia zawodowego na obszarze 

Metropolii Poznań.

MOF Poznania tj. Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania, 

zwany również Metropolią Poznań, obejmuje terytorium 

następujących jst: Miasta i Gminy Buk, Gminy Czerwonak, 

Gminy Dopiewo, Gminy Kleszczewo, Gminy Komorniki, Miasta 

i Gminy Kostrzyn, Miasta i Gminy Kórnik, Miasta Luboń, Miasta 

i Gminy Mosina, Miasta i Gminy Murowana Goślina, Miasta i 

Gminy Oborniki, Miasta i Gminy Pobiedziska, Miasta Poznań, 

Miasta Puszczykowo, Gminy Rokietnica, Miasta i Gminy Skoki, 

Miasta i Gminy Stęszew, Gminy Suchy Las, Miasta i Gminy 

Swarzędz, Miasta i Gminy Szamotuły, Miasta i Gminy Śrem, 

Gminy Tarnowo Podgórne oraz Powiatu Poznańskiego.

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 9.3.4



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

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, zgodność 

zadeklarowanych wskaźników ze 

wskaźnikami realizacji Strategii ZIT.

Prawidłowa wartość wnioskowanego 

dofinasowania. (jedyne kryterium, 

gdzie dopuszczono możliwość

korekty)

Weryfikacji podlega, czy wartość 

wskazanego we wniosku dofinasowania jest 

zgodna z Regulaminem konkursu, w tym nie 

przekracza kwoty alokacji określonej w 

Regulaminie konkursu oraz nie przekracza 

dopuszczalnej intensywności pomocy.

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 9.3.4 Typ projektu III.



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

Przedsięwzięcie jest komplementarne i 

zintegrowane z działaniami 

podejmowanymi ze środków EFS.

Wsparcie inwestycyjne w ramach Projektu 

P2 Rozwój infrastruktury placówek 

kształcenia zawodowego w MOF Poznania 

możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z 

działaniami realizowanymi z EFS w ramach 

Projektu P3 Wzmacnianie systemu 

kształcenia zawodowego i ustawicznego 

oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku 

pracy jako element uzupełniający 

interwencje EFS, prowadzący do osiągnięcia 

celów wynikających z Celu tematycznego 

10.

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 9.3.4



Nazwa kryterium Punktacja Definicja/zasady weryfikacji

Ponadstandardowe 

udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych w 

projekcie.

0/2

Projekt zakłada udogodnienia dla osób 

niepełnosprawnych wykraczające poza 

wymogi wynikające z przepisów prawa.

Tak – 2 pkt

Nie – 0 pkt

Kryteria punktowe - 6

• Poddziałanie 9.3.4



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Projekt zakłada 

utworzenie i rozwój 

specjalistycznej bazy 

technicznej i 

dydaktycznej niezbędnej 

do uzyskania kwalifikacji 

zawodowych oraz 

egzaminowania w wielu 

zawodach.

1/2/3/4/5

Kryterium preferuje inwestycje kompleksowe i 

uniwersalne, przyczyniające się do utworzenia 

lub rozwoju specjalistycznej bazy technicznej i 

dydaktycznej służącej do uzyskania kwalifikacji 

zawodowych oraz egzaminowania w wielu 

zawodach.

Skala ocen:

- 1-2 zawodów - 1 pkt,

- 3-5 zawodów - 2 pkt,

- 6-9 zawodów - 3 pkt,

- 10-14 zawodów - 4 pkt,

- 15 zawodów i więcej - 5 pkt.

Kryteria punktowe 

• Poddziałanie 9.3.4 Typ projektu III.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Potwierdzona wynikami 

egzaminów zewnętrznych 

efektywność kształcenia w 

szkołach i placówkach 

kształcenia zawodowego 

objętych projektem.

1/2/3

Kryterium preferuje projekty, w których 

uczestniczą szkoły i placówki kształcenia 

zawodowego osiągające wysokie efekty 

kształcenia. 

Średnie wyniki efektywności kształcenia będą  

obliczane jako uśredniona wartość 

udokumentowanych wyników kształcenia 

szkół i placówek objętych projektem w roku 

poprzedzającym rok złożenia wniosku o 

dofinansowanie. Skala ocen:

- średnie wyniki na poziomie do 49,99% -

1 pkt,

- średnie wyniki na poziomie od 50 do 

74,99% - 2 pkt,

- średnie wyniki na poziomie od 75% do 

100% - 3 pkt.

Kryteria punktowe 

• Poddziałanie 9.3.4 Typ projektu III.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Szkoły i placówki 

kształcenia zawodowego, 

w których będą 

realizowane planowane 

inwestycje prowadzą 

kształcenie zawodowe we 

współpracy z 

pracodawcami na 

podstawie zawartej 

umowy współpracy.

0-4

Kryterium preferuje projekty, w których 

uczestniczą szkoły i placówki kształcenia 

zawodowego prowadzące kształcenie 

zawodowe we współpracy z pracodawcami 

(np. w zakresie klas patronackich, praktyk 

zawodowych dla uczniów, podnoszenia 

kwalifikacji nauczycieli kształcenia 

zawodowego, stypendiów dla uczniów) na 

podstawie zawartej umowy współpracy. 

Ocena będzie dokonywana metodą 

porównania wniosków złożonych na konkurs.

Kryteria punktowe - 9

• Poddziałanie 9.3.4 Typ projektu III.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Strategiczny charakter 

projektu

1-4

W ramach kryterium analizowane będą 

uzasadnienia i argumenty Wnioskodawcy 

dotyczące: 

- potrzeby realizacji projektu, 

- zgodności projektu z potrzebami rynku, 

- wpływu projektu na rozwój kompetencji 

kluczowych na rynku pracy,

- wpływu inwestycji na kształcenie w 

zawodach wynikających z inteligentnych 

specjalizacji regionu,

- wzrost poziomu innowacyjności i 

konkurencyjności,

- zwiększenie liczby pracowników o wysokich 

kwalifikacjach,

- wzrost efektywności procesu kształcenia.

Kryteria punktowe - 10

• Poddziałanie 9.3.4 Typ projektu III.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Wpływ wartości 

wskaźników przyjętych w 

projekcie na realizację 

celów Strategii ZIT w MOF 

Poznania.
1-3

Ocenie podlegać będzie poprawność 

przyjętych wskaźników, ich kompletność, 

realność osiągnięcia co do terminu i 

wartości, wpływ przyjętych wskaźników na 

osiągnięcie celów Strategii ZIT w MOF 

Poznania oraz relacja nakładów do 

rezultatów. Ocena będzie dokonywana 

metodą porównania wniosków złożonych na 

konkurs pod względem ich wpływu na 

realizację wskaźników Strategii ZIT.

Kryteria punktowe - 11

• Poddziałanie 9.3.4

Maksymalna liczba punktów - 21

Minimalna liczba punktów - 12,6



3.6 Szczegółowe dane dotyczące projektu

3.6.1 Ponadstandardowe udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w 

projekcie 

3.6.2 Opis planowanych inwestycji pod kątem ich wykorzystania do uzyskani 

kwalifikacji zawodowych / egzaminowania w różnych zawodach 

3.6.3 Wyniki egzaminów zewnętrznych określające efektywność kształcenia w 

szkołach i placówkach kształcenia zawodowego objętych projektem. 

3.6.4 Prowadzenie kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami 

na podstawie zawartej umowy współpracy. 

3.6.5 Strategiczny charakter projektu 

3.6.6 Powiązanie projektu z działaniami współfinansowanymi ze środków EFS 

w ramach projektu strategicznego ZIT P3 „Wzmacnianie systemu kształcenia 

zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy” (podziałanie 

8.3.4. WRPO 2014+). 

Szczegółowy opis str. 14-15 Instrukcji wypełniania wniosku o 

dofinansowanie.

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki obowiązkowe do wyboru przez Wnioskodawcę w konkursie 

dla Poddziałania 9.3.4

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego

 Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi 

lub infrastruktury edukacyjnej

 Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 

przedsiębiorstwa)

 Liczba użytkowników wspartych obiektów infrastruktury kształcenia 

zawodowego

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

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

www.zit.metropoliapoznan.pl
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