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Ogólne kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego1234 
A. KRYTERIA OGÓLNE 

A.1 KRYTERIA FORMALNE 
A.1.1 Roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest 

równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie5 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy roczny obrót6 wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki 

partnera/ów) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.  

W celu spełnienia przedmiotowego kryterium wnioskodawca i partner/rzy (o ile budżet projektu uwzględnia 

wydatki partnera/ów) musi/szą wskazać obrót za zamknięty i zatwierdzony rok obrotowy lub za zamknięty i 

zatwierdzony rok kalendarzowy. Wskazany obrót musi dotyczyć jednego z trzech ostatnich lat i być równy lub 

wyższy od rocznych wydatków w projekcie. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok (12 miesięcy) 

należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest 

najwyższa. W przypadku wnioskodawcy i partnera/ów, który/rzy realizuje/ą projekt w okresie nieprzekraczającym 

12 miesięcy, wskazane przez niego/nich obroty (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera/ów) należy 

odnieść do całkowitej wartości projektu. Weryfikacja spełnienia przedmiotowego kryterium będzie odbywała się 

w analogiczny sposób również wtedy, gdy projekt trwający nie dłużej niż rok będzie realizowany na przełomie lat, 

wówczas wartość obrotu należy odnieść do całkowitych wydatków w projekcie. 

W sytuacji, gdy wnioskodawca (lub jego partner/rzy) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać 

wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności 

do momentu zamknięcia roku obrotowego lub roku kalendarzowego, w którym tę działalność rozpoczął.  

Ponadto podczas określania potencjału finansowego nie jest możliwe stosowanie proporcji – tzn. w przypadku, 

gdy wnioskodawca/partner/rzy wykazuje/ą obrót za okres krótszy niż rok, należy go odnieść zawsze do pełnej 

wartości wydatków w roku, gdy są one najwyższe. Analogicznie należy postąpić w sytuacji, w której najwyższa 

wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 miesięcy. W tym przypadku 

                                                           
1 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 27/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 26 lutego 2018 r. 

2 W przypadku projektów pozakonkursowych niespełnienie któregokolwiek kryterium (formalnego, horyzontalnego, dostępu, 

merytorycznego) skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych 

błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może 

być negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku. 

3 W całym dokumencie, gdzie jest mowa o „konkursie”, należy przez to rozumieć konkurs lub wezwanie do złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

4 W całym dokumencie przez „Regulamin konkursu”, należy rozumieć regulamin danego konkursu lub inny równoważny 

dokument dotyczący projektów pozakonkursowych. 

5 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

6 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności 

gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów 

finansowych (w tym przychody osiągnięte z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).  

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów 

publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego 

dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć 

kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim 

zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. 
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do wartości wydatków odnosi się wykazany przez wnioskodawcę/partnera/ów obrót w pełnej wysokości. 

Kryterium nie dotyczy projektów, w których wnioskodawcą lub partnerem/ami jest jednostka sektora finansów 

publicznych, o ile budżet projektu uwzględnia wydatki tej jednostki.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu7. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.1.2 Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro projektu lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, oddział czy inną formę działalności na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie 

przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których 

miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami), w miejscu umożliwiającym osobisty i równy 

dostęp potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu do jego kadry.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.1.3 Rzetelność wnioskodawcy 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega czy w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu   

instytucja organizująca konkurs nie rozwiązała z własnej inicjatywy, z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie 

projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie w trybie natychmiastowym/bez 

wypowiedzenia.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2  Kryteria horyzontalne 

A.2.1 Zgodność projektu z właściwymi przepisami prawa unijnego  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego: 

 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/20138; 

                                                           
7 W każdym kryterium zapis „Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu” nie wyklucza 

wykorzystania w ocenie spełniania kryterium informacji dotyczących wnioskodawcy lub projektu pozyskanych w inny sposób. 

8 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, 
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 wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu albo, 

że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących 

przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 1303/2013; 

 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 nr 1303/2013. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenia stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie. 

 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2.2 Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (lub pomocy de minimis) 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu. 

A.2.3 Zgodność projektu z właściwymi przepisami prawa krajowego9 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego, tj. czy: 

a) wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów (jeśli dotyczy) zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.)10; 

b) wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:  

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2077 z 

późn. 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. 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 2018 r. poz. 703) 

                                                                                                                                                                                     
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 347/320 z 20 grudnia 2013 r. s. 320 ze zm. i nast.) (dalej: 

rozporządzenie nr 1303/2013). 

9 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

10 Ustawa zwana dalej “ustawa wdrożeniowa” 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenia stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2.4 Projekt zakłada rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o uproszczone metody rozliczania 

wydatków 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy w projekcie koszty bezpośrednie są rozliczane uproszczonymi metodami, zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Oznacza to, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu publicznego11  nie przekracza wyrażonej w zł 

równowartości 100 000 Euro12, obligatoryjne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty 

ryczałtowe. Tym samym nieuwzględnienie w ww. projekcie kwot ryczałtowych będzie skutkowało niespełnieniem 

kryterium. 

UWAGA: W przypadku projektów, których wartość wkładu publicznego przekracza wyrażoną w zł równowartość 

100 000 Euro, niedopuszczalne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty ryczałtowe13. Tym 

samym uwzględnienie w ww. projekcie kwot ryczałtowych będzie skutkowało niespełnieniem kryterium. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

 Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2.5 Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami określoną w art. 7 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz 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. 

We wniosku o dofinansowanie projektów wymaga się wykazania pozytywnego wpływu realizacji projektu na 

zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

W przypadku oceny wsparcia określonego standardami dostępności stanowiącymi załącznik do Regulaminu 

konkursu weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności założeń wniosku o dofinansowanie projektu z tymi 

standardami.  

W przypadku produktów i usług nieobjętych zakresem standardów dostępności weryfikacja polega na 

                                                           
11 Wkład publiczny rozumiany jako suma wnioskowanego dofinansowania oraz wkładu własnego publicznego. Sposób 

wyliczenia wnioskowanego dofinansowania i wkładu własnego publicznego jest określony w Instrukcji wypełniania wniosku o 

dofinansowanie projektu w ramach części Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 współfinansowanej z EFS stanowiącej załącznik do Regulaminu konkursu. 

12 Do przeliczenia niniejszej kwoty na zł należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny 

na dzień ogłoszenia konkursu lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych. Informacja o kursie 

zostanie zawarta w Regulaminie konkursu. 

13 Chyba, że IOK (IOK – Instytucją Organizującą Konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 może być Instytucja Zarządzająca lub Instytucja Pośrednicząca) dopuści taką 

możliwość w Regulaminie konkursu. 
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sprawdzeniu zapewnienia możliwości ich samodzielnego użytkowania/skorzystania z nich przez osoby należące 

do co najmniej jednej z grup niepełnosprawności. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu. 

A.2.6 Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard 

minimum. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów oceny 

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.   

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu. 

A.2.7 Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8 rozporządzenia nr 

1303/2013. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.3 Kryteria merytoryczne – punktowe14 (suma punktów: 80) 

Opis znaczenia kryteriów: 

Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych punktowych polega na 

przyznaniu liczby punktów w ramach dopuszczalnych limitów 

wyznaczonych minimalną i maksymalną liczbą punktów, które można 

uzyskać w ramach oceny danego kryterium. Spełnienie przez projekt 

wskazanych kryteriów oznacza uzyskanie od co najmniej dwóch 

oceniających minimum 60% punktów za spełnienie poszczególnych 

kryteriów. 

A.3.1 Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność doboru grupy docelowej 

                                                           
14 W przypadku naborów w trybie pozakonkursowym kryteria merytoryczne nie są oceniane punktowo, mają natomiast charakter 

zero-jedynkowy i podlegają poprawie/uzupełnieniu.  
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Definicja kryterium: 

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 

 problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na 

które odpowiedź stanowi cel projektu, 

 wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/ych 

problemu/ów. 

Ocenie podlega, czy dobór i opis grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 

potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa  

w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 

jeśli oceniający przyzna co najmniej 6 punktów w ramach oceny kryterium. 

A.3.2 Cel projektu oraz poprawność wskaźników 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega: 

 trafność celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej i założeń projektu, 

 prawidłowość opisu i doboru wskaźników do założeń projektu i Regulaminu konkursu, w tym: 

 możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i produktu 

 adekwatność i poprawność sformułowania wskaźników, w tym przypisanych do kwot ryczałtowych; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru. 

Ocenie podlega, czy cel projektu i dobór wskaźników jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 

potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa  

w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Kryterium będzie miało charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności projektów na liście wszystkich 

ocenionych projektów w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska taką samą liczbę punktów. 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 

jeśli oceniający przyzna co najmniej 6 punktów w ramach oceny kryterium. 

A.3.3 Trafność doboru i opisu zadań  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega  : 

 opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 

 adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego/ych problemu/ów oraz 

założonych celów/wskaźników,15  

                                                           
15 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 
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 zgodność planowanych działań z przepisami właściwymi dla obszaru merytorycznego,16 

 podział zadań (lider/partner) o ile projekt realizowany jest w partnerstwie,17 

 trwałość projektu (o ile dotyczy), 

 harmonogram zadań,18 

 sposób zarządzania projektem.19  

Ocenie podlega, czy opis zadań jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 

potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa  

w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 

jeśli oceniający przyzna co najmniej 15 punktów w ramach oceny kryterium. 

A.3.4 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów20 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów (jeżeli projekt realizowany jest 

w partnerstwie), tj.: 

 doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt, na 

danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową, 

 potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu. 

 zasadność partnerstwa 

Ocenie podlega, czy opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów jest adekwatny do założeń 

projektu i Regulaminu konkursu.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 

potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa  

w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

A.3.5 Budżet projektu 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega: 

1. zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

                                                           
16 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

17 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

18 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

19 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

20 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 
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Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

2. niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu, w tym: 

 czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań21 oraz przyczyniają się do osiągnięcia  produktów  

projektu, 

 czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy/partnera (chyba że stanowią 

wkład własny),22 

3. racjonalność i efektywność planowanych wydatków, w tym: 

 czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz planowanych produktów 

projektu, 

 czy są zgodne ze standardami i cenami rynkowymi towarów i usług,23  

 czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów 

realizacji zadań. 

4. poprawność sporządzenia budżetu (m.in. koszty pośrednie, cross-financing, środki trwałe, wkład własny, 

jednostki miar, błędne wyliczenia). 

Ocenie podlega, czy budżet projektu jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 

potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa  

w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 

jeśli oceniający przyzna co najmniej 12 punktów w ramach oceny kryterium. 

 

A.4.  KRYTERIUM NEGOCJACYJNE24 

A.4.1 Negocjacje25 zakończyły się wynikiem pozytywnym 

Opis znaczenia 

kryterium: 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Definicja kryterium: Weryfikacja 

                                                           
21 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

22 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

23 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

24 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

25 Negocjacje – proces uzyskiwania informacji i wyjaśnień od wnioskodawców lub poprawiania/uzupełniania projektu w oparciu 

o uwagi dotyczące spełniania kryteriów wyboru projektów, dla których przewidziano taką możliwość, zgodnie z art. 45 ust. 3 

ustawy wdrożeniowej, zakończony weryfikacją projektu pod względem spełnienia zero-jedynkowego kryterium wyboru 

projektów w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP. 

Należy zwrócić uwagę, że projekt zakwalifikowany do negocjacji w karcie oceny projektu musi zawierać informacje dotyczące 

zakresu negocjacji, z podaniem, jakie korekty należy wprowadzić w projekcie lub jakie informacje i wyjaśnienia dotyczące 

określonych zapisów we wniosku należy uzyskać od wnioskodawcy w trakcie etapu negocjacji, aby mogły zakończyć się one 

wynikiem pozytywnym oraz wyczerpujące uzasadnienie stanowiska. 



Ogólne kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020, w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego (A. KRYTERIA OGÓLNE: A.3 Kryteria merytoryczne – 

punktowe (suma punktów: 80)) 

11 

 

Ocenie podlega czy negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza, że: 

- do wniosku zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach 

oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń 

dokonanych podczas negocjacji lub 

- KOP uzyska od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia dotyczące określonych zapisów 

we wniosku, wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub 

przewodniczącego KOP i przekazane informacje/wyjaśnienia zostaną zaakceptowane 

przez KOP 

- negocjacje zostały podjęte26 i zakończone27 w terminie wyznaczonym przez KOP. 

 

Jeżeli: 

a) do wniosku nie zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach 

oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń 

dokonanych podczas negocjacji lub 

b) KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyjaśnień dotyczących określonych 

zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub 

przewodniczącego KOP lub przekazane wyjaśnienia/informacje nie zostaną 

zaakceptowane przez KOP  

c) do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające z kart oceny projektu lub 

uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji 

d) negocjacje nie zostały podjęte lub zakończone w ostatecznym terminie wyznaczonym 

przez KOP; 

 

etap negocjacji kończy się wynikiem negatywnym. 

Kryterium weryfikowane po przeprowadzeniu procesu negocjacji w oparciu o wniosek 

o dofinansowanie projektu i ustalenia dokonane podczas negocjacji. 

kryterium 

dokonywana tylko 

w przypadku 

wniosków 

skierowanych do 

etapu negocjacji.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Przez “podjęcie negocjacji” należy rozumieć przesłanie w wyznaczonym przez KOP terminie skanu podpisanej przez 

wnioskodawcę odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne KOP na adres e-mail wskazany w informacji o zakwalifikowaniu 

projektu do etapu negocjacji lub dostarczenie w wyznaczonym przez KOP terminie (decyduje data wpływu) do Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym podpisanej przez wnioskodawcę odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne  

KOP 

27 Przez „zakończenie procesu negocjacji” należy rozumieć złożenie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej o tożsamej 

sumie kontrolnej w wyznaczonym przez KOP terminie 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 

2014-2020 

8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie 

8.2.1Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności 
zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

 Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej sytuacji 

na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r. ż., osób z niepełnosprawnościami, 

długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach 

Priorytet 

inwestycyjny 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, 

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

Schemat n/d 

Lp. konkursu A.1 

Planowany kwartał 

rozpoczęcia 

naboru28  

I  II x III  IV  

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
22 142 040 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

5% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy29: 

a) działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie Indywidualnych 
Planów Działań,  

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz 

poradnictwa psychologicznego świadczone na rzecz osób bezrobotnych  

i biernych zawodowo,  

c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu 
do potrzeb rynku pracy:  

a) działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez 
organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie 

                                                           
28 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 

rok. 

29 Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb 

uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz 

opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub innego dokumentu pełniącego analogiczną 

funkcję. 
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studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających 
(uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach 
niestacjonarnych).  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 
wymaganego przez pracodawców:  

a) działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk 
zawodowych,  

b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym 

w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane 

zatrudnienie.  

4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:  

a) wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (CR04) - osoby bezrobotne, w tym długotrwale 

bezrobotne, objęte wsparciem w programie 

  43% 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (CR04) - osoby długotrwale bezrobotne, objęte 

wsparciem w programie 

  35% 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (CR04) - osoby bierne zawodowo, objęte 

wsparciem w programie 

  40% 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (CR04) - osoby z niepełnosprawnościami, 

objęte wsparciem w programie 

  30% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (CR01) - osoby bezrobotne, w tym długotrwale 

bezrobotne, objęte wsparciem w programie 

  30% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (CR03) - osoby długotrwale bezrobotne, objęte 

wsparciem w programie 

  30% 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (CR03) - osoby bierne zawodowo, objęte 
  30% 
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wsparciem w programie 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu 

programu (CR03) - osoby z niepełnosprawnościami, 

objęte wsparciem w programie 

  30% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (CO01) 
722 477 1 199 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie (CO02) 
327 178 505 

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 

w programie (CO03) 
217 134 351 

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie (CO16) 
41 36 77 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 

w programie 
183 189 372 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie 
606 479 1 085 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW30 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi 

na konkurs i jednocześnie może tylko raz wystąpić w konkursie jako partner 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Kryterium oznacza, że jedna instytucja może wystąpić w konkursie tylko jeden 

raz jako lider i  tylko jeden 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: 

                                                           
30 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 27/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 26 lutego 2018 r. 
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Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy 
nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu 1 wniosku złożonego 
przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda 
jednostka główna oraz jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie 
1 wniosek w odpowiedzi na konkurs jako lider i maksymalnie 1 wniosek  jako 
partner. 

Złożenie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu przez danego 

wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego 

złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż raz jako partner skutkuje 

odrzuceniem wszystkich wniosków, w których występuje ten sam partner.   

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków złożonych 

w odpowiedzi na konkurs. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.2 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy  projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

i obejmuje: 

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy: 

a) działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych  

i biernych zawodowo ukierunkowane na opracowanie i wdrożenie 

Indywidualnych Planów Działań,  

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego 

oraz poradnictwa psychologicznego świadczone na rzecz osób 

bezrobotnych i biernych zawodowo,  

c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich 

dopasowaniu do potrzeb rynku pracy:  

a) działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych 

poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, 

finansowanie studiów podyplomowych, finansowanie studiów 

uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki 

na studiach niestacjonarnych).  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia 

zawodowego wymaganego przez pracodawców:  

a) działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk 

zawodowych,  

b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, 

w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, 

subsydiowane zatrudnienie.  

4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:  

a) wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego. 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.3 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest: 

 1. instytucją rynku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:  

 publiczna służba zatrudnienia, 

 agencja zatrudnienia,  

 instytucja szkoleniowa,  

 instytucja dialogu społecznego,  

 instytucja partnerstwa lokalnego.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.4 Projekt jest  skierowany do właściwej grupy docelowej: osób bezrobotnych i osób 

biernych zawodowo powyżej 29 roku życia z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osób 

fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego) 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i osób 

biernych zawodowo powyżej 29 roku życia31 z obszaru województwa 

kujawsko-pomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze 

województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego32), w szczególności :  

a) powyżej 50 roku życia33,  

b) kobiet,  

c) osób długotrwale bezrobotnych, 

                                                           
31 Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin) 
32 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), nie ma zastosowania w sytuacji 

kierowania  wsparcia do osób należących do kategorii imigrantów i reemigrantów. 
33 tj. osoby mające 50 lat i więcej (od dnia 50-tych urodzin) 
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d) z niepełnosprawnościami,  

e) o niskich kwalifikacjach, 

f) imigrantów34, 

g) reemigrantów35, 

h) osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny36. 

Jeżeli w projekcie zaplanowano wsparcie dla bezrobotnych mężczyzn w 

wieku 30-49 lat (którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w 

lit. c-h) to udzielone wsparcie ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia 

nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego 

potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji uczestnika projektu. 

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (którzy nie należą do kategorii 

uczestników wymienionych w lit. c-h) nie mogą stanowić więcej niż 20% ogółu 

osób bezrobotnych w projekcie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.5 Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.6 Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Komunikatem w 

sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla 

Regionalnych Programów Operacyjnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 Projekt zakłada wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zgodne z drugim 

sposobem wskazanym w Komunikacie w sprawie wyznaczenia minimalnych 

poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych 

Programów Operacyjnych uwzględniającym zatrudnienie na podstawie 

                                                           
34 Wsparcie wskazanej grupy dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
35 Wsparcie wskazanej grupy dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
36 Wsparcie wskazanej grupy dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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stosunku pracy oraz samozatrudnienie: 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w 

najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 

50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu 

ISCED 3 – 42%;  

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla 

pozostałych osób nienależących do ww. grup – 52%.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Średni koszt37 przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza 15 tys38 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy średni koszt aktywizacji jednego uczestnika projektu nie 

przekracza 15 tys. zł. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.8 Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 

zawodowej zdefiniowanej w oparciu o obligatoryjne opracowanie Indywidualnego Planu Działania 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Wsparcie będzie obejmowało usługi i instrumenty rynku pracy i opierać się 

będzie na obligatoryjnym opracowaniu Indywidualnego Planu Działania. 

Kolejne formy wsparcia zostaną wybrane w zależności od potrzeb i potencjału 

osób, którym wsparcie jest udzielane.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

                                                           
37 Średni koszt przypadający na uczestnika liczony jest w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w projekcie. 
38 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. 

  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
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Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.9 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń zawodowych to ich efektem jest uzyskanie 

kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych 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). 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

szkoleń zawodowych. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie 

pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika 

projektu kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej  lub poprzez uczenie 

się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, 

których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalne 

potwierdzenie przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

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 

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. 

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
zawarte są w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju 
będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 
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B.1.10 Jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe  muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom 

rynku pracy. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2 

Jeżeli w ramach projektu są realizowane szkolenia zawodowe ocenie podlega 

czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach 

wskazanych jako deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim i/lub 

w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu (w oparciu 

o dane wynikające z badania Barometr zawodów. Raport podsumowujący 

badanie w województwie kujawsko-pomorskim, dostępnego na stronie 

internetowej: barometrzawodow.pl aktualnego na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu). 

W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kwalifikacji nie 

określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są 

one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców 

(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed 

rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego 

zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych 

deklaracji zatrudnienia). 

W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kompetencji nie 

określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są 

one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców 

(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed 

rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego 

zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych 

deklaracji zatrudnienia). 

Dodatkowo, w przypadku realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu 

kompetencji (zarówno określonych jako deficytowe w ramach badania 

Barometr zawodów  jak i będących potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby 

konkretnych pracodawców) wnioskodawca powinien na etapie składania 

wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać pisemną 

akceptację pracodawcy/ów/organizacji pracodawców dotyczącą zarówno 

programu szkolenia jak i zakresu efektów kształcenia, które zostaną 

osiągnięte przez uczestników szkolenia. 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien przewidywać działania 

zmierzające do spełnienia warunków zarówno w zakresie potwierdzenia 

zapotrzebowania na szkolenia od konkretnych pracodawców, jak i akceptacji 

pracodawcy/ów/organizacji pracodawców dotyczącej programu szkolenia 

i zakresu efektów kształcenia, natomiast powyższe działania będą 

musiały zostać udokumentowane najpóźniej w trakcie realizacji projektu 

przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
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B.1.11 Wnioskodawca lub partner  posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu 

działalności w obszarze aktywizacji zawodowej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu posiada co najmniej roczne doświadczenie39 

w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej, na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego.  

Realizacja projektu przez wnioskodawcę lub partnera mającego 

doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze aktywizacji zawodowej 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, sprzyjać będzie sprawności 

i prawidłowości realizacji projektu. 

Konieczność wykazania doświadczenia na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, nie oznacza wykluczenia udzielenia dofinansowania podmiotom 

pochodzącym spoza terytorium województwa, gdyż ocena dotyczy 

realizowanych działań a nie siedziby wnioskodawcy/partnera.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.12 Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z 

zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia 

byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego, 

realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO:  

np. w kryteriach rekrutacji punkty otrzymają osoby, które były uczestnikiem 

projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu 

tematycznego 9 w RPO 

lub 

np. w pierwszej kolejności zostaną przyjęci do projektu byli uczestnicy 

projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu 

tematycznego 9 w RPO. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

                                                           
39 Należy przez to rozumieć całokształt doświadczenia w danym obszarze (nie tylko realizacja projektów współfinansowanych 

ze środków europejskich w danym obszarze, ale również np. działalność statutowa). 
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B.1.13 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 100 000 zł. 
  
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  

  

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.14 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie 

przekracza 85% 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany w treści wniosku o dofinasowanie na poziomie projektu nie 

przekracza 85%. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.15 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w ramach cross-financingu nie 

przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość 

projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w 

ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w przypadku 

cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej 

równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z EFS 

należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach 

projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz spełniają 

kryteria premiujące, otrzymują premię punktową 

(maksymalnie 35 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-

merytorycznej. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1 Projekt zakłada efektywność zatrudnieniową dla każdej wskazanej w projekcie grupy docelowej 

wyższą co najmniej o 10 punktów procentowych niż wymagany minimalny próg określony 

w kryterium dostępu B.1.6 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Projekt przewiduje efektywność zatrudnieniową dla poszczególnych grup 
objętych wsparciem w ramach projektu wyższą niż określona w kryterium 
dostępu: 

a) o min. 10 pp. - 5 pkt. 

b) o min. 20 pp. - 10 pkt. 

Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia zwłaszcza 

znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy stanowi podstawowe 

wyzwanie dla polityki zatrudnieniowej województwa kujawsko-pomorskiego, 

dlatego kryterium ma premiować projekty charakteryzujące się wysoką 

skutecznością w doprowadzeniu do zatrudnienia. Spełnienie kryterium 

zapewni również wysoką efektywność wykorzystania środków przyznanych na 

realizację projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.2 Projekt jest  skierowany wyłącznie do osób biernych zawodowo powyżej 29 roku życia z obszaru 

województwa kujawsko-pomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego40) 

                                                           
40 zamieszkanie na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego nie ma 

zastosowania w sytuacji kierowania  wsparcia do osób biernych zawodowo należących do kategorii imigrantów i reemigrantów. 



8.2.1Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia (Lp. konkursu: A.1) 

24 

 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy projekt jest skierowany wyłącznie do osób biernych 

zawodowo powyżej 29 roku życia41 z obszaru województwa kujawsko-

pomorskiego (osób fizycznych zamieszkujących na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).  

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. 

 Nie - 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.3 Projekt został skierowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Projekt został skierowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnościami i został 

dostosowany do specyficznych  potrzeb tej grupy docelowej.  

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak -  5 pkt. 

 Nie -   0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.4 Projekt obejmuje wsparciem mieszkańców co najmniej jednej gminy z terenu województwa 

kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy projekt obejmuje wsparciem mieszkańców co najmniej 

jednej gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w 

wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. 

Wykaz gmin województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanych w wyniku 

działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub 

wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu  2017 r . zgodny z 

Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych 

w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się 

szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych z 

dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547) zostanie uwzględniony w 

Regulaminie Konkursu. 

Wnioskodawca w celu otrzymania punktów powinien wskazać konkretną/e 

gminę/y wymienioną/wymienione w regulaminie konkursu, do których kieruje 

wsparcie. Wskazanie całego powiatu nie będzie wystarczające aby uzyskać 

punkty. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. 

 Nie -  0 pkt. 

                                                           
41 Osoby powyżej 29 roku życia rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin). 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.5 Uczestnikami projektu w co najmniej 30% są osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy uczestnikami projektu w co najmniej 30% są osoby 

zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, 

w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta średnie to 

miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub 

mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące 

stolicami powiatów (w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze). 

Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. 

 Nie -   0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.6 Projekt wynika z  Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

 
Projekt wynika z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji.  

 
Ocenie podlega czy projekt znajduje się na liście głównych 
przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych Gminnego/Lokalnego Programu 
Rewitalizacji, posiadającego pozytywną opinię IZ RPO i wpisanego do Wykazu 
programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak -  5 pkt. 

 Nie -   0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 

 

 



8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (Lp. konkursu: A.1) 

26 

 

 

DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 2014-

2020 

8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie 

8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w 
niekorzystnej sytuacji na rynku pracy 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE42 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Poprawa sytuacji zawodowej osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych 

oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz ubogich pracujących 

Priorytet 

inwestycyjny 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, 

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

Schemat n/d 

Lp. konkursu A.1 

Planowany 

kwartał 

rozpoczęcia 

naboru43 

I  II  III  IV X 

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
19 000 000 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

5% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

Wsparcie służące poprawie sytuacji na rynku pracy osób zatrudnionych na umowach 

krótkoterminowych oraz, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych oraz 

ubogich pracujących, obejmujące: 

1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem Indywidualnych 

Planów Działań. 

2. Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz uczestników 

projektu. 

3. Działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji/kwalifikacji zawodowych 

poprzez organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, 

finansowanie studiów podyplomowych, studiów uzupełniających (uzupełnienie 

kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach niestacjonarnych). 

4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, 

wsparcie pomostowe. 

                                                           
 
43 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 

rok. 
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ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu 
  30% 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z 

EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 
  30% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie 
593 368 961 

Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie 
144 144 288 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW44 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do osób zatrudnionych na 

umowach krótkoterminowych, pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, 

ubogich pracujących - powyżej 29 roku życia45 (osób fizycznych pracujących 

lub zamieszkujących na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego46). 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020: 

- osoba uboga pracująca to osoba, której zarobki nie przekraczają płacy 

minimalnej (ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu 

                                                           
44 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 83/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
45 Osoby powyżej 29 r.ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż . (łącznie z dniem 30-tych urodzin).   
46 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025  z późn. zm.). 
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za pracę) lub osoba zamieszkująca w gospodarstwie domowym, w którym 

dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych47), przypadające na jedną 

osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg 

interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu, 

- umowa krótkoterminowa to umowa wskazująca na zawarcie stosunku pracy 

lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas określony, który upływa w 

okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy.  

W przypadku osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych lub 

pracujących w ramach umów cywilno-prawnych, ich miesięczne zarobki nie 

przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia48.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.2 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

i obejmuje: 

1. Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem i wdrożeniem 

Indywidualnych Planów Działań. 

2. Działania z zakresu pośrednictwa pracy świadczone na rzecz 

uczestników projektu. 

3. Działania ukierunkowane na rozwijanie kompetencji/kwalifikacji 

zawodowych poprzez organizację szkoleń zawodowych, 

specjalistycznych kursów, finansowanie studiów podyplomowych, 

studiów uzupełniających (uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie 

nauki na studiach niestacjonarnych). 

4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie 

wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia 

działalności gospodarczej, wsparcie pomostowe. 

Typy projektu nr 1 i 3 stanowią obligatoryjny element wsparcia w ramach 

projektu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

                                                           
47 Transfery socjalne – bieżące przelewy otrzymywane przez gospodarstwa domowe podczas okresu odniesienia dochodu, 

przeznaczone do zmniejszenia ciężarów finansowych związanych z wieloma nieprzewidywalnymi sytuacjami lub potrzebami, 
dokonywane w ramach wspólnie organizowanych systemów lub poza tymi systemami przez organy rządowe lub instytucje typu 
non-profit świadczące usługi na rzecz gospodarstw domowych (NPISH). W ramach świadczeń społecznych można wyodrębnić 
następujące grupy: świadczenia dotyczące rodziny, dodatki mieszkaniowe, świadczenia dla bezrobotnych, świadczenia 
związane z wiekiem, renty rodzinne, świadczenia chorobowe, świadczenia dla osób z niepełnosprawnościami, stypendia, 
świadczenia dotyczące wykluczenia społecznego. 
48 

W odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu. 
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Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.3 Wsparcie udzielane w projekcie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb 

uczestników 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Wsparcie udzielane w ramach projektów jest dostosowane do indywidualnych 

potrzeb i predyspozycji uczestników projektów, wynikających z ich aktualnego 

stanu wiedzy, doświadczenia, zdolności i predyspozycji do wykonywania 

danego zawodu. 

Wsparcie w ramach projektu musi być poprzedzone identyfikacją potrzeb 

uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb 

szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) poprzez opracowanie 

Indywidualnego Planu Działania w ramach prowadzonego w projekcie 

doradztwa zawodowego.  

W przypadku projektów zakładających bezzwrotne wsparcie finansowe na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, obowiązkowym elementem rekrutacji 

do projektu jest rozmowa z doradcą zawodowym, której celem jest weryfikacja 

predyspozycji kandydata do samodzielnego założenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.4 Jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe, muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom 

rynku pracy 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
3 

Jeżeli w ramach projektu są realizowane szkolenia zawodowe ocenie podlega 

czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach 

wskazanych jako deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim i/lub 

w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu (w oparciu 

o dane wynikające z badania Barometr zawodów. Raport podsumowujący 
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badanie w województwie kujawsko-pomorskim, dostępnego na stronie 

internetowej: barometrzawodow.pl aktualnego na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu). 

W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kwalifikacji nie 

określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są 

one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców 

(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed 

rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego 

zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych 

deklaracji zatrudnienia). 

W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kompetencji nie 

określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są 

one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców 

(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed 

rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego 

zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych 

deklaracji zatrudnienia). 

Dodatkowo, w przypadku realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu 

kompetencji (zarówno określonych jako deficytowe w ramach badania 

Barometr zawodów  jak i będących potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby 

konkretnych pracodawców) wnioskodawca powinien na etapie składania 

wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać pisemną 

akceptację pracodawcy/ów/organizacji pracodawców dotyczącą zarówno 

programu szkolenia jak i zakresu efektów kształcenia, które zostaną 

osiągnięte przez uczestników szkolenia. 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien przewidywać działania 

zmierzające do spełnienia warunków zarówno w zakresie potwierdzenia 

zapotrzebowania na szkolenia od konkretnych pracodawców, jak i akceptacji 

pracodawcy/ów/organizacji pracodawców dotyczącej programu szkolenia 

i zakresu efektów kształcenia, natomiast powyższe działania będą 

musiały zostać udokumentowane najpóźniej w trakcie realizacji projektu 

przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. 

Wprowadzenie kryterium stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu 

B.1.5 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń zawodowych to ich efektem jest uzyskanie 

kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych 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). 
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Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
3 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

szkoleń zawodowych. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie 

pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika 

projektu kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej  lub poprzez uczenie 

się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, 

których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalne 

potwierdzenie przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

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 

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. 

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach 
projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 
zawarte są w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju 
będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu 

B.1.6 Jeżeli projekt zakłada bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej 

działalności gospodarczej, nie może być ono udzielone osobom, które prowadziły działalność 

gospodarczą w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, a 

rozpoczęte w ramach projektu działalności gospodarcze będą prowadzone co najmniej przez 
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okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.     

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
4 

W przypadku zaplanowania w projekcie bezzwrotnego wsparcia finansowego 

na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej: 

- wsparcie takie nie będzie udzielane osobom, które posiadały wpis do CEIDG,  

były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność 

gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy 

poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, 

- rozpoczęte w ramach projektu działalności gospodarcze będą prowadzone 

przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS)49. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

 (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Projekt zakłada realizację minimalnego poziomu efektywności zawodowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Spełnienie powyższego kryterium będzie weryfikowane zgodnie z Wytycznymi 

w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020.  

Minimalny poziom efektywności zawodowej przyjęty w projekcie nie będzie 

niższy niż 18%. 

 Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

                                                           
49

 Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania 

ze świadczenia rehabilitacyjnego. 
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Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.8 Średni koszt wsparcia50 przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza 20 

tys51 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy średni koszt wsparcia na jednego uczestnika projektu nie 

przekracza 20 tys. zł. 

W przypadku uczestnictwa w projekcie osób z niepełnosprawnościami możliwe 

będzie zastosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień. Środki na 

realizację mechanizmu racjonalnych usprawnień powinny stanowić dodatkowy 

element wsparcia niezbędnego dla zapewnienia osobie z niepełnosprawnością 

możliwości uczestnictwa w formach aktywizacji zawodowej zaplanowanych w 

projekcie. Nie oznacza to, iż Wnioskodawca powinien zakładać z góry ich 

wystąpienie. W przypadku wystąpienia konieczności poniesienia takich 

kosztów na etapie realizacji projektu możliwe będzie wnioskowanie o 

zwiększenie budżetu projektu. 

Wprowadzenie kryterium służy zapewnieniu racjonalności wydatków projektu 

oraz wartości docelowych wskaźników założonych do osiągniecia w konkursie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.9 Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi 

na konkurs i jednocześnie może tylko raz wystąpić w konkursie jako partner 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Kryterium oznacza, że jedna instytucja może wystąpić w konkursie tylko jeden 

raz jako lider i tylko jeden 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. 

                                                           
50 Średni koszt wsparcia przypadający na uczestnika liczony jest w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w projekcie. 
51 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. 

  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf


8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (Lp. konkursu: A.1) 

34 

 

UWAGA: 

Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział terenowy 

nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu 1 wniosku 

złożonego przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. 

Każda jednostka główna oraz jednostka/oddział terenowy może złożyć 

maksymalnie 1 wniosek w odpowiedzi na konkurs jako lider i maksymalnie 

1 wniosek jako partner. 

Złożenie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu przez danego 

wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego 

złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż raz jako partner skutkuje 

odrzuceniem wszystkich wniosków, w których występuje ten sam partner.   

Kryterium ma na celu ograniczenie liczby składanych wniosków przez jeden 

podmiot. 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków złożonych 

w odpowiedzi na konkurs. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.10 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Wnioskodawcą (i partnerem/partnerami – jeśli dotyczy) mogą być wszystkie 

podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych). 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.11 Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu 

działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub prowadzeniu szkoleń dla osób pracujących 

na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Definicja kryterium: 
Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu posiada co najmniej roczne doświadczenie52 

                                                           
52 Należy przez to rozumieć całokształt doświadczenia w danym obszarze (nie tylko realizacja projektów współfinansowanych 

ze środków europejskich w danym obszarze, ale również np. działalność statutowa). 



8.2.2 Wsparcie osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na rynku pracy (Lp. konkursu: A.1) 

35 

 

w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub 

prowadzeniu szkoleń dla osób pracujących, na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego.  

Realizacja projektu przez wnioskodawcę lub partnera mającego 

doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze aktywizacji zawodowej 

i/lub prowadzeniu szkoleń dla osób pracujących na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego, sprzyjać będzie sprawności i prawidłowości realizacji 

projektu. 

Konieczność wykazania doświadczenia na terenie województwa kujawsko-

pomorskiego, nie oznacza wykluczenia udzielenia dofinansowania podmiotom 

pochodzącym spoza terytorium województwa, gdyż ocena dotyczy 

realizowanych działań a nie siedziby wnioskodawcy/partnera.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.12 Projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia byłym uczestnikom projektów z 

zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy projekt zakłada preferencje w dostępie do wsparcia 

byłym uczestnikom projektów z zakresu włączenia społecznego 

realizowanych w ramach celu tematycznego 9 w RPO: 

np. w kryteriach rekrutacji dodatkowe punkty otrzymają osoby, które były 

uczestnikiem projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w 

ramach celu tematycznego 9 w RPO 

lub 

np. w pierwszej kolejności zostaną przyjęci do projektu byli uczestnicy 

projektów z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu 

tematycznego 9 w RPO. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
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B.1.13 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 100 000 zł. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.14 Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.15 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie 

przekracza 85%. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany w treści wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie 

przekracza 85%. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

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

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.16 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w ramach cross-financingu nie 

przekracza 10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość 

projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w 

ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w przypadku 

cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej 

równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z EFS 

należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach 

projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości 

projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz spełniają 

kryteria premiujące, otrzymują premię punktową 

(maksymalnie 20 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-

merytorycznej. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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B.2.1 Projekt zakłada efektywność zawodową wyższą co najmniej o 10 punktów procentowych niż 

wymagany minimalny próg określony w kryterium dostępu nr B.1.7  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Projekt przewiduje efektywność zawodową wyższą niż określona w kryterium 
dostępu nr B.1.7: 

c) o min. 10 pp. - 5 pkt. 

d) o min. 20 pp. - 10 pkt. 

Kryterium ma premiować projekty charakteryzujące się wysoką skutecznością 

w doprowadzeniu do poprawy sytuacji na rynku pracy osób ubogich 

pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz 

pracujących w ramach umów cywilno-prawnych. Spełnienie kryterium zapewni 

również wysoką efektywność wykorzystania środków przyznanych na 

realizację projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.2 Projekt został skierowany w co najmniej 30% do osób z niepełnosprawnościami 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Projekt został skierowany w co najmniej 30% do osób 

z niepełnosprawnościami i został dostosowany do specyficznych  potrzeb tej 

grupy docelowej.  

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak -  5 pkt. 

 Nie -   0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium ma na celu premiowanie projektów, które 

przyczyniają się w największym stopniu do aktywizacji wskazanej grupy osób 

znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, mających trudności 

ze znalezieniem stałej pracy i utrzymaniem zatrudnienia.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.3 Uczestnikami projektu w co najmniej 30% są osoby zamieszkujące (w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy uczestnikami projektu w co najmniej 30% są osoby 

zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, 

w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta średnie to 

miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub 

mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące 

stolicami powiatów (w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze). 

Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  
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 Tak - 5 pkt. 

 Nie -   0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 

2014-2020 

8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 

8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje 
opiekuńcze 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3  

Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3  

Priorytet 

inwestycyjny 

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

Schemat 

Projekty z zakresu aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 oraz w 

zakresie wsparcia tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki 

nad dziećmi do lat 3: 

Schemat 1 – projekty poza polityką terytorialną 

Schemat 2 – projekty w ramach polityki terytorialnej (OSI, ORSG) 

Lp. konkursu A.1 

Planowany kwartał 

rozpoczęcia 

naboru53 

I  II X III  IV  

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 

Schemat 1 – 33 945 600  

Schemat 2 – 8 486 400  

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

15% 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

Schemat 1: 54 

2. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach 
opieki przewidzianych ustawą. 

3. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani. 

4. Dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami.  

5. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek 

                                                           
53 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 

rok. 

54 Numeracja wybranych typów projektów zgodnie z SzOOP 
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pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 2-4).  

 

Schemat 2: 

2. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach 
opieki przewidzianych ustawą. 

4. Dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami.  

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety 
Mężczyz

n 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka, po opuszczeniu programu 

  650 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 
  350 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu 
  938 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie 
  1 000 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 
  948 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW55 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego 

                                                           
55 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 27/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 26 lutego 2018 r. 
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Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

W ramach schematu 2 ocenie podlega czy projekt realizuje cele określone w 

strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru 

Rozwoju Społeczno-Gospodarczego (ORSG). W zakresie kryterium należy 

ocenić czy: 

 projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana 

i pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; 

 projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą 

wyzwań i problemów Strategii OSI/ORSG; 

 projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG 

poprzez realizację wskaźników; 

 projekt wynika ze Strategii OSI/ORSG, która posiada pozytywną Opinię IZ 

RPO WK-P. 

W schemacie 1 kryterium nie dotyczy. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz 

strategię. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie/nie dotyczy  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.2 Wnioskodawca składa maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany 

konkurs 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

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

1. dwa razy jako lider albo 

2. dwa razy jako partner albo 

3. 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 
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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. dwa razy jako lider albo 

2. dwa razy jako partner albo 

3. 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. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.3 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

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

 W ramach Schematu 1: 

2. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych 

formach opieki przewidzianych ustawą. 

3. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i 

niani. 

4. Dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami.  

5. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na 

rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 2-4).  

 

 W ramach Schematu 2:  

2. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych 

formach opieki przewidzianych ustawą. 

4. Dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 
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niepełnosprawnościami.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym  w Regulaminie konkursu. 

B.1.4 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest każdy podmiot  z  wyłączeniem  osób  

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy 

podmiot  z  wyłączeniem  osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.5 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 100 000 zł. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.6 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 85% 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany w treści wniosku o dofinasowanie na poziomie projektu nie 

przekracza 85%. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
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Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

Ocenie podlega, czy projekty są realizowane na obszarze objętym RPO WK-P, 

tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują 

osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące 

się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

oraz 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:  

 W ramach Schematu 1: 

 osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,  

w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 

dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

 osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 356 

 opiekunowie dzienni/ kandydaci na dziennych opiekunów 

 nianie/ kandydaci na nianie 

 W ramach Schematu 2: 

 osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, 

które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 

przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

 osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 357 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

                                                           
56 Wsparcie wskazanej grupy dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.  
57 jw. 
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B.1.8 Wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.9 Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat  lub 

dostosowanych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat  do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  

w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektu trwa nie dłużej 

niż 24 miesiące 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2, 4 

Ocenie podlega czy zaplanowany okres zapewnienia finansowania działalności 

bieżącej nowo utworzonych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub 

klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS, nie przekroczy 24 miesięcy. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.10 W projekcie założono, iż co najmniej  80% kosztów bezpośrednich w projekcie przeznaczonych 

jest na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dostosowanie miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

Ocenie podlega czy w ramach projektu założono, iż co najmniej  80% kosztów 

bezpośrednich w projekcie przeznaczonych jest na utworzenie lub 

dostosowanie do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3.  

Zakłada się, iż dzięki kryterium każdy realizowany projekt będzie przyczyniał się 

do tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dostosowania już 

istniejących do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku tworzenia 

nowych miejsc opieki kryterium warunkuje realizację wskaźników założonych do 

osiągnięcia w ramach wykonania.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 



8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze (Lp. konkursu: A.1) 

47 

 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.11 W ramach projektu zapewniono trwałość nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3   

lub dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

przez okres co najmniej 2 lat 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2,4 

Ocenie podlega zachowanie trwałości nowo utworzonych  lub dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, 

przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość 

musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie. 

Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotu do świadczenia usług 

w ramach utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami  w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

.Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020 wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu musi zawrzeć 

informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje z jakiego źródła, 

innego niż środki europejskie, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 

2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, a także planowane działania 

zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu 

finansowania EFS.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.12 Wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na miejsca 

opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze objętym projektem, w tym zawarł we 

wniosku o dofinansowanie projektu analizę uwarunkowań w zakresie 

zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz 

demograficznych. 

Informacje nt. obszarów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia zawarte są 

w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 

3 w województwie kujawsko-pomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu 

konkursu. 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.13 Projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję 

publiczną lub niepubliczną 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2 

Ocenie podlega czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna 

gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną 

instytucję publiczną lub niepubliczną.  

Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania 

istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki rozumie się również utworzenie 

nowego podmiotu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.14 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń zawodowych to ich efektem jest uzyskanie 

kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych 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). 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

szkoleń zawodowych. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie 

pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika 

projektu kwalifikacji i/lub kompetencji.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej  lub poprzez uczenie się 

nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których 

osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalne potwierdzenie przez 

instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji 

zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu 
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ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację o efektach 

uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji 

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. 

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarte są w 
dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju będącym załącznikiem 
do Regulaminu konkursu. 
 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.15 Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Komunikatem w sprawie 

wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych 

Programów Operacyjnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
5 

Ocenie podlega czy przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej zakładają 

osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej. 

Projekt zakłada wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zgodne z drugim 

sposobem wskazanym w Komunikacie w sprawie wyznaczenia minimalnych 

poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów 

Operacyjnych uwzględniającym zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oraz 

samozatrudnienie: 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w 

najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat 

i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 42%;  

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych 

osób nienależących do ww. grup – 52%.  

Dotyczy uczestników projektu, którzy są osobami bezrobotnymi lub osobami 

biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobami, które przerwały karierę 
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zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.16   Wnioskodawca zapewnia, że nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków z EFS i resortowego 

programu MALUCH+ 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2,4 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie 

projektu, iż te same koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem 

utworzonego miejsca opieki w ramach projektu nie będą jednocześnie 

finansowane z innych źródeł, w tym w szczególności z resortowego 

Programu „MALUCH+”.  

Powyższe ma na celu uniknięcie podwójnego finansowania tych samych 

wydatków związanych z tym samym miejscem opieki z różnych źródeł. Nie 

wyklucza to, by np. środki z resortowego Programu "MALUCH+" stanowiły 

wkład własny beneficjenta, przy czym w takim przypadku beneficjent na 

etapie realizacji projektu zobowiązany jest przedstawić szczegółowy 

kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat źródeł 

finansowania poszczególnych wydatków. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

B.1.17  Wnioskodawca zapewnia, że w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości nie wystąpi 

podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do tego samego miejsca opieki 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2,4 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie 

projektu, iż w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości nie wystąpi 

podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do 

tego samego miejsca opieki, tzn. koszty poniesione na sfinansowanie usługi 

bieżącej opieki nad dziećmi (voucher) nie mogą być wykazywane 

jednocześnie jako koszty utworzenia nowego miejsca opieki nad dziećmi do 

lat 3. Nie jest możliwe finansowanie jednocześnie kosztów bieżących 

związanych z funkcjonowaniem nowo utworzonego miejsca opieki oraz 

kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem istniejącego miejsca 
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opieki. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego 

lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

B.1.18  Wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w ramach cross-financingu nie przekracza 40% 

wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w 

ramach cross-financingu nie przekracza 40% wartości projektu i w 

przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej 

równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich 

projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z 

EFS należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach 

projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości 

projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego 

lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

2-5 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu 

oceniających  podczas oceny spełniania kryteriów 

merytorycznych oraz spełniają kryteria premiujące, 

otrzymują premię punktową (maksymalnie 25 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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merytorycznej. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1 Projekt realizowany będzie przez podmioty ekonomii społecznej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

Ocenie podlega czy projekt realizowany będzie przez podmioty ekonomii 

społecznej58. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, 

kryterium uznaje się za spełnione jeśli PES będzie realizował w projekcie 

zadania dotyczące usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, niezależnie od 

pełnionej roli (Lidera albo Partnera). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.2 Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez administrację publiczną i podmiot/y ekonomii 

społecznej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 

administrację publiczną i podmiot/y ekonomii społecznej, w ramach którego 

usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 realizowane są przez PES. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.3 Projekt zakłada realizację wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których nie funkcjonowały 

placówki opieki nad dziećmi do lat 3 

Definicja kryterium: Stosuje się do 2-5 

                                                           
58 Podmiot ekonomii społecznej (PES):  

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

i) CIS i KIS; 

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046, z poźn. zm.); 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm. Lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust 

3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50% 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w 

oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U.z 2017r. poz.1560, z póżn. zm). 
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Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ramach projektu zakłada realizację 

wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których  nie funkcjonowały placówki 

opieki nad dziećmi do lat 3, w formie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych 

opiekunów. 

Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi 

do lat 3 zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-

pomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 4 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

typu/typów (nr) 

B.2.4 Projekt zakłada komplementarność z resortowym Programem „MALUCH+” 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2 

Ocenie podlega, czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 jest komplementarne z resortowym Programem „MALUCH+”. 

Komplementarność polega na finansowaniu miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 

z dwóch źródeł, tj. ze środków EFS oraz rządowego Programu „MALUCH+”. 

Środki z resortowego Programu "MALUCH+" mogą stanowić wkład własny 

beneficjenta. Przy czym wnioskodawca zapewnia, że nie dojdzie do podwójnego 

finansowania59 wydatków z EFS i resortowego Programu MALUCH+. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak – 5 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.5 Projekt zakłada utworzenie lub dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2,4 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono utworzenie lub dostosowanie 

miejsc  opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Zapisy wniosku o dofinansowanie, w szczególności opis zadań, powinny wprost 

wskazywać do jakiego rodzaju niepełnosprawności zostaną 

dostosowane/utworzone miejsca opieki. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 Tak – 5 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

                                                           
59 W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki beneficjent na 

etapie realizacji projektu zobowiązany jest przedstawić szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje 

na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków. 
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B.2.6 Co najmniej 30% uczestników projektów stanowią osoby zamieszkujące  (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2-5 

Ocenie podlega czy projekt jest skierowany w 30% do osób zamieszkujących (w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta średnie to miasta powyżej 20 

tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą 

ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów (w tym 

miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze). 

Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak – 5 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 

2014-2020 

8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 

8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje 
opiekuńcze 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3  

Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3  

Priorytet 

inwestycyjny 

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

Schemat n/d 

Lp. konkursu A.2 

Planowany kwartał 

rozpoczęcia 

naboru60 

I  II  III X IV  

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
21 216 000 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

5% 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1. Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w powrocie 
na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. voucher), 
obejmujące: 61 

a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie 
dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna62, 

b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie społeczne 
niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, które opłaca rodzic zgodnie z umową o 
świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

5. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek 
pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1).   

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

                                                           
60 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 

rok. 

61 Numeracja wybranych typów projektów zgodnie z SzOOP 

62 Wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt 

dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci (czyli opłat za pobyt 

dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, do zapłaty których zobowiązany jest rodzic/opiekun prawny). 
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WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 

programu 

  1 050 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 
  450 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie 
  1 500 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW63 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na 

konkurs i jednocześnie może tylko raz wystąpić w konkursie jako partner 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 5 

Kryterium oznacza, że jedna instytucja może wystąpić w konkursie tylko jeden 
raz jako lider i  tylko jeden 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 nie wyczerpuje limitu 1 wniosku złożonego 
przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda 
jednostka główna oraz jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie 1 

                                                           
63 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 71/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 15 czerwca 2018 r. 
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wniosek w odpowiedzi na konkurs jako lider i maksymalnie 1 wniosek  jako 
partner. 

Złożenie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu przez danego 
wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego 
złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż raz jako partner skutkuje 
odrzuceniem wszystkich wniosków, w których występuje ten sam partner.   

Kryterium ma na celu ograniczenie liczby składanych wniosków przez jeden 
podmiot. 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków złożonych w 

odpowiedzi na konkurs. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.2 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 5 

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

1. Wspieranie aktywizacji osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 w 

powrocie na rynek pracy poprzez finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 (np. 

voucher), obejmujące: 

a) pokrycie kosztów usług bieżącej opieki nad dzieckiem w żłobku lub klubie 

dziecięcym lub wynagrodzenia dziennego opiekuna64, 

b) pokrycie kosztów wynagrodzenia oraz kosztów składek na ubezpieczenie 

społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, które opłaca rodzic zgodnie z 

umową o świadczenie usług oraz zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi w 

wieku do lat 3. 

5. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na 

rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1).  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym  w Regulaminie konkursu. 

                                                           
64 Wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt 

dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci (czyli opłat za pobyt 

dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna, do zapłaty których zobowiązany jest rodzic/opiekun prawny). 
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B.1.3 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 5 

Wnioskodawcą może być każdy podmiot  z  wyłączeniem  osób  fizycznych (nie 

dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych). 

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy 

podmiot  z  wyłączeniem  osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.4 We wniosku założono realizację projektu na obszarze całego województwa kujawsko-

pomorskiego dla co najmniej 600 osób, w tym zapewniono bezpośredni dostęp do wsparcia w 

każdym z powiatów/miast na prawach powiatów 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 5 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono, iż projekt będzie realizowany 

na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego dla co najmniej 600 

osób oraz czy Wnioskodawca zadeklarował, iż w każdym z powiatów/miast na 

prawach powiatów zapewni bezpośredni dostęp do wsparcia w postaci 

sfinansowania usług bieżącej opieki nad dziećmi. Zapewnienie bezpośredniego 

dostępu powinno obejmować co najmniej przeprowadzenie odrębnej rekrutacji na 

obszarze każdego z powiatów/miast na prawach powiatów w województwie, a na 

etapie realizacji zadań merytorycznych możliwość bezpośredniego kontaktu z 

personelem projektu w tych powiatach/miast na prawach powiatów (np. w celu 

właściwego udokumentowania rozliczenia wsparcia przez uczestników projektu z 

danego powiatu).  

Zapisy wniosku o dofinansowanie, w szczególności opis zadań, powinny wprost 

wskazywać w jaki sposób zostanie zapewniony ww. bezpośredni dostęp do 

wsparcia. 

Kryterium ma na celu ograniczenie zbyt dużego rozdrobnienia wsparcia oraz 

zapewnienie jak największej i powszechnej dostępności wsparcia dla 

potencjalnych uczestników projektu z obszaru całego województwa. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 
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Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.5 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 85% 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 5 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany w treści wniosku o dofinasowanie na poziomie projektu nie przekracza 

85%. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.6 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 5 

Ocenie podlega, czy projekty są realizowane na obszarze objętym RPO WK-P, tj. 

projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują osoby 

mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

oraz 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:  

 osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, 

które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub 

przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

 osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1, 5 
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Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

Wkład własny w projekcie nie może pochodzić z opłat pobieranych od 

uczestników projektu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

typu/typów 

(nr) 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.8 Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 są finansowane 

przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

1 

Ocenie podlega czy koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki nad 

dziećmi do lat 3 względem konkretnego dziecka są finansowane ze środków EFS 

przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.9 W projekcie założono, iż co najmniej  70% kosztów bezpośrednich w projekcie przeznaczonych 

jest na pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

1, 5 

Ocenie podlega czy w ramach projektu założono, iż co najmniej  70% kosztów 

bezpośrednich w projekcie przeznaczonych jest na pokrycie kosztów związanych 

z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.  

Kryterium ma na celu zachowanie racjonalnego podziału środków pomiędzy 

wybrane typy projektu, tj. zaplanowano, że większość środków zostanie 

przeznaczonych na realizację 1 typu projektu, a koszty realizacji wsparcia 

uzupełniającego (działań aktywizacyjnych i/lub szkoleniowych wspomagających 

proces powrotu na rynek pracy) nie będą przekraczały poziomu 30% kosztów 

bezpośrednich.  
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.10 Wnioskodawca zapewnia, że nie wystąpi podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS 

w odniesieniu do tego samego miejsca opieki 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

1 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie 

projektu, iż nie wystąpi podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS 

w odniesieniu do tego samego miejsca opieki, tzn. koszty poniesione na 

sfinansowanie usługi bieżącej opieki nad dziećmi (voucher) nie mogą zostać 

przeznaczone na miejsce opieki nad dziećmi do lat 3 utworzone i finansowane z 

EFS w ramach realizacji projektu z Poddziałania 8.4.1, 8.4.2 lub 8.4.3 lub w 

okresie trwałości tych projektów.  

Wnioskodawca powinien zawrzeć we wniosku deklarację, że przed udzieleniem 

wsparcia finansowego zobowiąże uczestników projektu do dostarczenia 

zaświadczenia lub innego dokumentu o równoważnym znaczeniu, z którego 

będzie wynikać, że koszt usługi opieki nad dzieckiem do lat 3, który ma zostać 

pokryty w projekcie, nie zostanie przeznaczony na miejsce opieki nad dziećmi do 

lat 3 utworzone i finansowane w ramach projektów współfinansowanych ze 

środków EFS RPO WK-P na lata 2014-2020 z Poddziałania 8.4.1, 8.4.2 lub 8.4.3 

lub utrzymywane w okresie trwałości tych projektów. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.11 Ze wsparcia w ramach projektu nie korzystają osoby, które otrzymały już wsparcie obejmujące 
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pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad danym dzieckiem 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

1, 5 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca założył w projekcie, iż wsparciem nie 

zostaną objęte osoby, które otrzymały już wsparcie w ramach projektów 

współfinansowanych z EFS w ramach Poddziałania 8.4.1 obejmujące pokrycie 

kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad danym 

dzieckiem. 

Ocenie podlega, czy w tym zakresie zostały zawarte odpowiednie zapisy 

odnoszące się do kryteriów rekrutacji uczestników do projektu.  

Celem kryterium jest wyeliminowanie sytuacji, iż do projektu mogłaby przystąpić 

osoba, która otrzymała wcześniej w ramach Poddziałania 8.4.1 RPO WK-P 2014-

2020 wsparcie w postaci pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem 

usług opieki nad danym dzieckiem i chciałaby ponownie otrzymać wsparcie na to 

samo dziecko. Powyższe ograniczenie pozwoli na skorzystanie ze wsparcia w 

ramach projektu osobom, które jeszcze z takiego wsparcia nie korzystały. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.12 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń zawodowych to ich efektem jest uzyskanie 

kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych 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). 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

5 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

szkoleń zawodowych. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie 

pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu 

kwalifikacji i/lub kompetencji.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej  lub poprzez uczenie się 

nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których 

osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalne potwierdzenie przez 

instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

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 

weryfikowane będzie w 4 etapach: 

Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wybranie 
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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. 

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarte są w 
dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju będącym załącznikiem 
do Regulaminu konkursu. 
 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.13 Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Komunikatem w sprawie 

wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych 

Programów Operacyjnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

5 

Ocenie podlega czy przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej zakładają 

osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej. 

Projekt zakłada wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zgodne z drugim 

sposobem wskazanym w Komunikacie w sprawie wyznaczenia minimalnych 

poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów 

Operacyjnych uwzględniającym zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oraz 

samozatrudnienie: 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w 

najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i 

więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 42%;  

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych 

osób nienależących do ww. grup – 52%.  
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Dotyczy uczestników projektu, którzy są osobami bezrobotnymi lub osobami 

biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 

opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobami, które przerwały karierę zawodową ze 

względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.14   W ramach projektu nie zaplanowano poniesienia wydatków na zakup środków trwałych o wartości 

jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 zł netto i  wydatków w ramach cross-financingu  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 5 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu nie zaplanowano poniesienia 

wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej i 

wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz 

czy nie zaplanowano poniesienia wydatków w ramach cross-financingu. 

Kryterium nie dotyczy zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej 

niższej niż 3 500 zł netto. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z EFS 

należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Celem kryterium jest zwiększenie racjonalności budżetów potencjalnych 

projektów. W opinii IZ RPO specyfika wsparcia w ramach zaplanowanego 

konkursu nie wymaga ponoszenia w ramach projektu wydatków na zakup 

środków trwałych i  w ramach cross-financingu. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/ nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

B.1.15   Projekt zakłada,  iż  żadna  z  grup  objętych  wsparciem  nie  może  stanowić  więcej  niż  70% 

uczestników projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 5 

Ocenie  podlega czy  projekt zakłada  uczestnictwo  nie  więcej  niż  70% 

osób,  które  zaliczają  się  do  osób  bezrobotnych lub osób biernych 

zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek 

opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową 

ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy lub nie więcej niż 70% osób pracujących, sprawujących opiekę nad 

dziećmi do lat 3. 

Kryterium wynika z konieczności osiągnięcia docelowych wartości 

wskaźników w ramach naboru. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu 

oceniających  podczas oceny spełniania kryteriów 

merytorycznych oraz spełniają kryteria premiujące, 

otrzymują premię punktową (maksymalnie 30 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-

merytorycznej. Waga punktowa poszczególnych kryteriów 

premiujących określona jest przy definicji kryterium. 

B.2.1 Projekt zakłada komplementarność z resortowym Programem „MALUCH+” 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

1 

Ocenie podlega, czy wsparcie w zakresie pokrycia kosztów związanych z 

bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 jest komplementarne z 

resortowym Programem „MALUCH+”. 

Komplementarność polega na finansowaniu bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 

z dwóch źródeł, tj. ze środków EFS oraz rządowego Programu „MALUCH+”. 

Przy czym wnioskodawca zapewnia, że nie dojdzie do podwójnego finansowania 

wydatków z EFS i resortowego Programu MALUCH+. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 
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Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.2 W ramach projektu wsparciem zostanie objętych minimum 1000 osób 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

1 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca założył w projekcie, iż wsparciem w zakresie 

pokrycia kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi 

do lat 3 zostanie objętych minimum 1000 uczestników projektu.  

Powyższy warunek wymaga założenia wartości docelowej wskaźnika produktu 

pn. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w 

programie przynajmniej na poziomie 1000 osób. 

Kryterium ma celu koncentrację wsparcia w ramach jednego projektu dla jak 

największej liczby uczestników, co oprócz dużej i powszechnej dostępności 

wsparcia zapewni również jednolitość zasad i obiektywność jego udzielania. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 Tak – 15 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.3 W projekcie założono preferencję we wsparciu rodziców dzieci do lat 3 z rodzin, w których oboje 

rodzice są osobami pracującymi  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

1, 5 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono preferencję we wsparciu 

rodziców dzieci do lata 3 z rodzin, w których oboje rodzice są osobami 

pracującymi. Preferencja we wsparciu może polegać np. na przyznaniu na etapie 

rekrutacji do projektu dodatkowych punktów dla rodzica, który posiada status 

osoby pracującej i jednocześnie wykazał/oświadczył, iż jego współmałżonek 

również posiada status osoby pracującej.  

Definicja osoby pracującej w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 

obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

Celem kryterium jest premiowanie projektów, które wspierają rodziców 

pracujących, a tym samym niwelowanie sytuacji, w których wsparcie mogłaby 

otrzymać osoba posiadająca na wychowaniu dziecko do lat 3, której 

współmałżonek jest osobą niepracującą (bierną lub bezrobotną), a co 

oznaczałoby np. korzystanie ze wsparcia w zakresie pokrycia kosztów 

związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 i 

jednoczesne przebywanie w domu rodzica mogącego potencjalnie opiekować się 

danym dzieckiem.  

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak – 5 pkt. 

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

B.2.4 Co najmniej 30% uczestników projektów stanowią osoby zamieszkujące  (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów 

(nr) 

1, 5 

Ocenie podlega czy projekt jest skierowany w 30% do osób zamieszkujących (w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące 

funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta średnie to miasta powyżej 20 tys. 

mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą ludności 

pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów (w tym miasta 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze). 

Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak – 7 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 

2014-2020 

8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 

8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

w ramach ZIT 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 

Priorytet 

inwestycyjny 

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

Schemat: n/d 

Lp. konkursu A.1 

Planowany termin 

rozpoczęcia 

naboru65 

I  II  III  IV X 

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
1 469 623 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

15% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki nad 

dziećmi do lat 3, poprzez:66  

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych 

formach opieki przewidzianych ustawą, 

2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani,  

4. dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika 

                                                           
65 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 

rok. 
66 Numeracja wybranych typów projektów zgodnie z SzOOP. 
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W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu 
  60 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3 
  60 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW67 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Wnioskodawca składa maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na dany 

konkurs 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków 

o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.: 

1. dwa razy jako lider albo 

2. dwa razy jako partner albo 

3. 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 

                                                           
67 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 27/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 26 lutego 2018 r. 
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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. dwa razy jako lider albo 

2. dwa razy jako partner albo 

3. 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. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.2 Realizacja projektu odbywa się na wskazanym obszarze 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 

Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze ZIT BTOF68; 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.3 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 

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

Wsparcie tworzenia i funkcjonowania podmiotów świadczących usługi opieki 

nad dziećmi do lat 3, poprzez:  

1. tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych 

formach opieki przewidzianych ustawą, 

2. sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i 

niani,  

4. dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 

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



8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT (Lp. konkursu: A.1) 

71 

 

niepełnosprawnościami. 

Typ projektu 2 może być realizowany wyłącznie w powiązaniu z typem 1 lub 4. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym  w Regulaminie konkursu. 

B.1.4 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 

Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest każdy podmiot  z  wyłączeniem  osób  

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy 

podmiot  z  wyłączeniem  osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.5 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 100 000 zł. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.6 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 85% 

Definicja kryterium: 
Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany w treści wniosku o dofinasowanie na poziomie projektu nie 
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przekracza 85%. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 

Ocenie podlega, czy projekty są realizowane na obszarze objętym RPO WK-P, 

tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują 

osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące 

się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

oraz 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup:  

 osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,  

w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 

dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

 osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 369 

 opiekunowie dzienni/ kandydaci na dziennych opiekunów 

 nianie/ kandydaci na nianie 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.8 Wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

                                                           
69 Wsparcie wskazanej grupy dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 



8.4.3 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach ZIT (Lp. konkursu: A.1) 

73 

 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.9 Wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na miejsca 

opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze objętym projektem, w tym zawarł we 

wniosku o dofinansowanie projektu analizę uwarunkowań w zakresie 

zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz 

demograficznych. 

Informacje nt. obszarów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia zawarte są 

w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 

3 w województwie kujawsko-pomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu 

konkursu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.10 Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat lub 

dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat 

w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektu trwa nie dłużej 

niż 24 miesiące 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1,4 

Ocenie podlega czy zaplanowany okres zapewnienia finansowania działalności 

bieżącej nowo utworzonych/ dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub 

klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS, nie przekroczy 24 miesięcy. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.11 Projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję 

publiczną lub niepubliczną 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1 
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Ocenie podlega czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna 

gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną 

instytucję publiczną lub niepubliczną.  

Powyższy warunek nie ma zastosowania w przypadku dostosowania 

istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki rozumie się również utworzenie 

nowego podmiotu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

typu/typów (nr) 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.12 W ramach projektu zapewniono trwałość nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  

lub  dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

przez okres co najmniej 2 lat 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1,4 

Ocenie podlega zachowanie trwałości nowo utworzonych  lub dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, 

przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość 

musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie. 

Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotu do świadczenia usług 

w ramach utworzonych i dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami  w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

.Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020 wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu musi zawrzeć 

informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje z jakiego źródła, 

innego niż środki europejskie, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 

2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, a także planowane działania 

zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu 

finansowania EFS.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
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B.1.13   Wnioskodawca zapewnia, że nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków z EFS i resortowego 

programu MALUCH+ 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1,4 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie 

projektu, iż te same koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem 

utworzonego miejsca opieki w ramach projektu nie będą jednocześnie 

finansowane z innych źródeł, w tym w szczególności z resortowego 

Programu „MALUCH+”.  

Powyższe ma na celu uniknięcie podwójnego finansowania tych samych 

wydatków związanych z tym samym miejscem opieki z różnych źródeł. Nie 

wyklucza to, by np. środki z resortowego Programu "MALUCH+" stanowiły 

wkład własny beneficjenta, przy czym w takim przypadku beneficjent na 

etapie realizacji projektu zobowiązany jest przedstawić szczegółowy 

kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat źródeł 

finansowania poszczególnych wydatków. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

B.1.14  Wnioskodawca zapewnia, że w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości nie wystąpi 

podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do tego samego miejsca opieki 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1,4 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie 

projektu, iż w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości nie wystąpi 

podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do 

tego samego miejsca opieki, tzn. koszty poniesione na sfinansowanie usługi 

bieżącej opieki nad dziećmi (voucher) nie mogą być wykazywane 

jednocześnie jako koszty utworzenia nowego miejsca opieki nad dziećmi do 

lat 3. Nie jest możliwe finansowanie jednocześnie kosztów bieżących 

związanych z funkcjonowaniem nowo utworzonego miejsca opieki oraz 

kosztów bieżących związanych z funkcjonowaniem istniejącego miejsca 

opieki. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego 

lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji. 
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B.1.15 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w ramach cross-financingu nie przekracza 40% 

wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w 

ramach cross-financingu nie przekracza 40% wartości projektu i w 

przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej 

równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich 

projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z 

EFS należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach 

projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości 

projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego 

lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

C. KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ70 

C.1 KRYTERIA STRATEGICZNE - DOSTĘPU 

C.1.1 Zgodność ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (Strategia ZIT BTOF) 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Weryfikacja czy projekt wpisuje się w Strategię ZIT BTOF. Ocenie podlega, 

w szczególności, czy proponowane działania są spójne z celami,  priorytetami 

i działaniami opisanymi w Strategii ZIT BTOF.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
70 W ocenie spełnienia kryteriów strategicznych dopuszcza się możliwość wykorzystania wyjaśnień udzielonych przez 

wnioskodawcę. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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C.2 KRYTERIA STRATEGICZNE - PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryterium: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują premię punktową (maksymalnie 

29 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, 

nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny 

formalno-merytorycznej. Waga punktowa 

poszczególnych kryteriów premiujących określona jest 

przy definicji kryterium. 

C.2.1 Projekt zakłada tworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego 

opiekuna 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono tworzenie miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna, oraz w jakim stopniu. 

Punkty przyznawane będą za procentowy udział liczby utworzonych miejsc 

opieki nad dziećmi do lat 3 w ramach instytucji dziennego opiekuna w stosunku 

do wszystkich miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach 

projektu, w następujący sposób:  

 100% –  4 pkt. 

 Od 50% do 99% – 3 pkt. 

 Od 10% do 49% – 2 pkt. 

 mniej niż 10%71 – 1 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.2 Projekt realizowany będzie przez podmioty ekonomii społecznej 

Definicja kryterium: 
Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 Ocenie podlega czy projekt realizowany będzie przez podmioty ekonomii 

społecznej72. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, 

                                                           
71 przyznanie punktu uzależnione jest od utworzenia w ramach projektu  co najmniej jednego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 

w ramach instytucji dziennego opiekuna 

72 Podmiot ekonomii społecznej (PES):  

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. poz. 651, z późn. zm.); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: 

i) CIS i KIS; 

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046, z poźn. zm.); 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817, z późn. zm. Lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust 

3 pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50% 
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kryterium uznaje się za spełnione jeśli PES będzie realizował w projekcie 

zadania dotyczące usług w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3, niezależnie od 

pełnionej roli (Lidera albo Partnera). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 2 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.3 Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez administrację publiczną i podmiot/y ekonomii 

społecznej. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 

Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 

administrację publiczną i podmiot/y ekonomii społecznej, w ramach którego 

usługi w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 realizowane są przez PES. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 2 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.4 Projekt zakłada utworzenie lub dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1,4 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono utworzenie lub dostosowanie 

miejsc  opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Zapisy wniosku o dofinansowanie, w szczególności opis zadań, powinny wprost 

wskazywać do jakiego rodzaju niepełnosprawności zostaną 

dostosowane/utworzone miejsca opieki. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 Tak – 6 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.5 Projekt zakłada realizację wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których nie funkcjonowały 

placówki opieki nad dziećmi do lat 3 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ramach projektu zakłada realizację 

wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których  nie funkcjonowały placówki 

opieki nad dziećmi do lat 3, w formie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych 

opiekunów. 

Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi 

do lat 3 zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

                                                                                                                                                                                     
d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w 

oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U.z 2017r. poz.1560, z póżn. zm). 
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dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-

pomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 5 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.6 Projekt zakłada komplementarność z resortowym Programem „MALUCH+” 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 jest komplementarne z resortowym Programem „MALUCH+”. 

Komplementarność polega na finansowaniu miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 

z dwóch źródeł, tj. ze środków EFS oraz rządowego Programu „MALUCH+”. 

Środki z resortowego Programu "MALUCH+" mogą stanowić wkład własny 

beneficjenta. Przy czym wnioskodawca zapewnia, że nie dojdzie do podwójnego 

finansowania73 wydatków z EFS i resortowego Programu MALUCH+. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak – 5 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

C.2.7 Projekt jest skierowany w 30% do osób zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu 

Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-2, 4 

Ocenie podlega czy projekt jest skierowany w 30% do osób zamieszkujących (w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta 

tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta średnie to miasta powyżej 20 

tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z liczbą 

ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów (w tym 

miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze). 

Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak – 5 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna i negocjacje oraz ocena strategiczna. 

                                                           
73 W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki beneficjent na 

etapie realizacji projektu zobowiązany jest przedstawić szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje 

na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 

2014-2020 

Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw 
MŚP w regionie  

8.5.2 Wsparcie outplacementowe 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-
cy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym 

Priorytet 

inwestycyjny 8v  Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

Schemat n/d 

Lp. konkursu A.1 

Planowany kwartał 

rozpoczęcia 

naboru74 

I  II  III X IV  

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
9 500 000 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

5% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, 
obejmujących w szczególności:  

1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu 
Działania jako obowiązkowy element wsparcia,  

2. poradnictwo psychologiczne,  

3. pośrednictwo pracy,  

4. szkolenia, kursy,  

5. studia podyplomowe,  

6. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie,  

7. subsydiowane zatrudnienie,  

8. sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny 
na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia,  

9. bezzwrotne wsparcie finansowego dla osób planujących rozpocząć działalność 
gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o charakterze doradczo-
szkoleniowym oraz w postaci finansowej.  

                                                           
74 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 

rok. 
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ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie  
  250 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, objętych wsparciem 

w programie  

  106 

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 

oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy objętych wsparciem w programie  

  416 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW75 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega czy  projekt jest zgodny z właściwym typem projektu i 

obejmuje: 

Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu 

outplacement, w szczególności:  

1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu 

Działania jako obowiązkowy element wsparcia,  

2. poradnictwo psychologiczne,  

3. pośrednictwo pracy,  

4. szkolenia, kursy,  

5. studia podyplomowe,  

                                                           
75 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 27/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 26 lutego 2018 r. 
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6. staże i praktyki zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym 

zawodzie, Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie 

projektu. 

7. subsydiowane zatrudnienie,  

8. sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek 

relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem 

zatrudnienia,  

9. bezzwrotne wsparcie finansowego dla osób planujących rozpocząć 

działalność gospodarczą, połączone ze wsparciem pomostowym o 

charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu 

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

dofinansowanie projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega, czy wnioskodawcą jest każdy podmiot  z  wyłączeniem  osób  

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

W przypadku realizacji projektu partnerskiego partnerem może być każdy 

podmiot  z  wyłączeniem  osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.3 Projekt jest  skierowany do właściwej grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do : 

-osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidzianych do 

zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, z pracy z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy, 

-osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o 

powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin 

ubezpieczeni w KRUS, planujących podjąć zatrudnienia poza rolnictwem. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 



8.5.2 Wsparcie outplacementowe (Lp. konkursu: A.1) 

83 

 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.4 Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.5 Projekt zakłada osiągnięcie kryterium efektywności zatrudnieniowej w oparciu o zapisy  

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-

2020 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Projekt zakłada, iż minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi co 

najmniej 50% całkowitej liczby osób, która zakończy udział w projekcie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu, 
w tym na podstawie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób, które po 
opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”76 oraz 
liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.6 Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 

zawodowej zdefiniowanej w oparciu o  przeprowadzone doradztwo zawodowe połączone 

z przygotowaniem  Indywidualnego Planu Działania i zostanie dostosowane do specyficznych 

potrzeb grupy docelowej 

Definicja kryterium: 
Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Wsparcie będzie miało charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 

zawodowej. Obowiązkowy element wsparcia stanowi doradztwo zawodowe  

                                                           
76 Sposób i metodologia mierzenia wskaźnika znajduje się w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020. 
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połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, kolejne formy 

wsparcia w postaci m.in.: 

- poradnictwa psychologicznego,  

- pośrednictwa pracy,  

- szkoleń, kursów, studiów podyplomowych,  

- staży, praktyk zawodowych przygotowujących do podjęcia pracy w nowym 

zawodzie,  

- subsydiowanego zatrudnienia,  

- sfinansowania kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatku 

relokacyjnego na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem 

zatrudnienia,  

- bezzwrotnego wsparcia finansowego dla osób planujących rozpoczęcie 

własnej działalności gospodarczej połączone ze wsparciem pomostowym 

o charakterze doradczo-szkoleniowym oraz w postaci finansowej, 

wybierane będą w zależności od potrzeb i potencjału osób, którym udzielane 

jest wsparcie. W ten sposób zapewnione zostanie wsparcie dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczestników projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń zawodowych to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji 

lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych 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) 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
4 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

szkoleń zawodowych. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie 

pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika 

projektu kwalifikacji i/lub kompetencji zawodowych.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej  lub poprzez uczenie 

się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, 

których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalne 

potwierdzenie przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

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 

weryfikowane będzie w 4 etapach: 
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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. 

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach 

projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 

zawarte są w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju 

będącym załącznikiem do Regulaminu konkursu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.8 Jeżeli projekt zakłada szkolenia zawodowe  muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku 

pracy 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
4 

Jeżeli w ramach projektu są realizowane szkolenia zawodowe ocenie podlega 

czy prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach 

wskazanych jako deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim i/lub 

w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu (w oparciu 

o dane wynikające z badanie Barometr zawodów. Raport podsumowujący 

badanie w województwie kujawsko-pomorskim, dostępnego na stronie 

internetowej: barometrzawodow.pl aktualnego na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu). 

W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kwalifikacji nie 

określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są 

one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców 

(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed 

rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego 

zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych 

deklaracji zatrudnienia). 

W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kompetencji nie 

określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są 

one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców 

(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed 

rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego 

zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych 
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deklaracji zatrudnienia). 

Dodatkowo, w przypadku realizacji szkoleń, które mają służyć nabywaniu 

kompetencji (zarówno określonych jako deficytowe w ramach badania 

Barometr zawodów  jak i będących potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby 

konkretnych pracodawców) wnioskodawca powinien na etapie składania 

wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać pisemną 

akceptację pracodawcy/ów/organizacji pracodawców dotyczącą zarówno 

programu szkolenia jak i zakresu efektów kształcenia, które zostaną 

osiągnięte przez uczestników szkolenia. 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien przewidywać działania 

zmierzające do spełnienia warunków zarówno w zakresie potwierdzenia 

zapotrzebowania na szkolenia od konkretnych pracodawców, jak 

i akceptacji pracodawcy/ów/organizacji pracodawców dotyczącej 

programu szkolenia i zakresu efektów kształcenia, natomiast powyższe 

działania będą musiały zostać udokumentowane najpóźniej w trakcie 

realizacji projektu przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu 

B.1.9 Jeżeli projekt zakłada bezzwrotne wsparcia finansowe na rozpoczęcie własnej działalności 

gospodarczej jego realizacja musi być zgodna z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze 

przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
9 

W przypadku zaplanowania w projekcie bezzwrotnego wsparcia finansowego 

na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej jego realizacja musi być 

zgodna z zapisami Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020, w szczególności 

wnioskodawca zapewnia, że: 

- w pierwszej kolejności wsparcie skierowane zostanie do osób, które utraciły 

zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do 

projektu lub pracowników znajdujących się w okresie wypowiedzenia stosunku 

pracy lub stosunku służbowego, 

- rozpoczęte w ramach projektu działalności gospodarcze będą prowadzone 

przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS).  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

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

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.10 Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu 
działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu posiada co najmniej roczne doświadczenie77 

w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia 

outplacementowego  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

Realizacja projektu przez wnioskodawcę lub w partnerstwie z podmiotem 
mającym doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze aktywizacji 
zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego  na terenie województwa 
kujawsko-pomorskiego, sprzyjać będzie sprawności i prawidłowości realizacji 
projektu. 
 
Konieczność wykazania doświadczenia na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, nie oznacza wykluczenia udzielenia dofinansowania podmiotom 
pochodzącym spoza terytorium województwa, gdyż ocena dotyczy 
realizowanych działań a nie siedziby wnioskodawcy/partnera.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.11 Średni koszt78 przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza 18 tys79 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

 Ocenie podlega czy średni koszt aktywizacji jednego uczestnika projektu nie 

jest większy niż 18 tys. zł. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

                                                           
77 Należy przez to rozumieć całokształt doświadczenia w obszarze aktywizacji zawodowej (nie tylko realizację projektów 

współfinansowanych ze środków europejskich , ale również np. działalność statutową). 

78 Średni koszt przypadający na uczestnika liczony jest w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w projekcie. 

79Do 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. 

  

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
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B.1.12 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 100 000 zł. 
  
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.13 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 85% 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany w treści wniosku o dofinasowanie na poziomie projektu nie 

przekracza 85%. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.14 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w ramach cross-financingu nie przekracza 10% 

wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w 

ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w przypadku 

cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej 

równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z EFS 

należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach 

projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości 

projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz spełniają 

kryteria premiujące, otrzymują premię punktową 

(maksymalnie 30 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-

merytorycznej. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1 Projekty zakłada osiągnięcie poziomu efektywność zatrudnieniowej wyższy  co najmniej o 10 

punktów procentowych niż wymagany minimalny próg określony w kryterium dostępu. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Projekty zakłada osiągnięcie poziomu efektywność zatrudnieniowej wyższy niż  

minimalny próg określony w kryterium dostępu: 

a) o min. 10 pp. - 5 pkt. 

b) o min. 20 pp. -10 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu, 

w tym na podstawie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób, które po 

opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”80 oraz 

liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. 

B.2.2 Projekt łagodzi negatywne skutki  zwolnień znaczących dla regionalnego/ lokalnego rynku pracy. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega czy projekt łagodzi negatywne skutki  zwolnień znaczących 
dla regionalnego/ lokalnego rynku pracy. 
 
Na potrzeby niniejszego konkursu znaczące zwolnienie dla 
regionalnego/lokalnego rynku pracy oznacza, że dotyczy: 
 

1. minimum 20 osób z jednego zakładu pracy:  
- w  tym przypadku  na etapie aplikowania w konkursie projektodawca musi 
przedstawić dokument od pracodawcy potwierdzający zamiar dokonania 

                                                           
80 Sposób i metodologia mierzenia wskaźnika znajduje się w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
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zwolnień minimum 20 pracowników  (np. kopię pisemnej informacji o zamiarze 
grupowego zwolnienia złożonej we właściwym urzędzie pracy) wraz z listem 
intencyjnym, w którym ten pracodawca wyraża zainteresowanie pomocą 
oferowaną w projekcie; 
 

2. minimum 20 osób u kilku pracodawców: 
- w  tym przypadku  na etapie aplikowania w konkursie projektodawca musi 
przedstawić dokumenty potwierdzające zamiar zwolnień łącznie minimum 20 
pracowników u kilku pracodawców, dotyczący jednej grupy zawodowej wraz 
z listem intencyjnym, w którym pracodawcy wyrażają zainteresowanie pomocą 
oferowaną w projekcie. 
 
Niniejsze kryterium będzie uznane ze spełnione, w przypadku gdy projekt 

będzie skierowany jedynie do osób, objętych zwolnieniami, o których mowa 

powyżej. Projekt może być realizowany dla większej liczby osób, niż  

wskazana w listach intencyjnych, jednak osoby te muszą pochodzić z zakładu 

pracy, zamierzającego dokonać zwolnienia minimum 20 pracowników (dotyczy 

pkt.1) bądź pochodzić z jednej grupy zawodowej (dot. pkt 2). 

  Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 Tak - 15 pkt. 

 Nie - 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz 
załącznik będący integralną częścią wniosku.  

B.2.3 Projekt obejmuje wsparciem mieszkańców co najmniej jednej gminy z terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r.  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega czy projekt obejmuje wsparciem mieszkańców co najmniej 
jednej gminy z terenu województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w 
wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r. 
 
Wykaz gmin województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanych w wyniku 
działania silnych wiatrów, intensywnych opadów atmosferycznych lub 
wyładowań atmosferycznych, które miały miejsce w sierpniu  2017 r . zgodny z 
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie gmin poszkodowanych 
w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 r., w których stosuje się 
szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych  
z dnia 17 sierpnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1547) zostanie uwzględniony 
w Regulaminie Konkursu. 
 
Wnioskodawca w celu otrzymania punktów powinien wskazać konkretną/e 
gminę/y wymienioną/wymienione regulaminie konkursu, do których kieruje 
wsparcie. Wskazanie całego powiatu nie będzie wystarczające aby uzyskać 
punkty. 
 
Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak -  5 pkt. 

 Nie -  0 pkt. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 2014-

2020 

8.6 Zdrowy i aktywny region 

8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej 
i profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE81 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach 

profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia 

Priorytet 

inwestycyjny 
8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Schemat 
Program reedukacji otyłości u osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim 

na lata 2018-2021 

Lp. konkursu A.1 

Planowany 

kwartał 

rozpoczęcia 

naboru82 

I  II  III X IV  

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
10 436 300 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

10% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1. Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności 

zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy,  piersi 

i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w 

Umowie Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne  dla 

specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem 

zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania 

profilaktyczne, obejmujące: 

b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-

stawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu 

oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób 

układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym 

nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

                                                           
81 Szczegółowe założenia konkursu i kryteria wyboru projektów będą przedmiotem odrębnego posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 i zostaną uzupełnione w terminie późniejszym.   
82 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 

rok. 
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WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na 

badanie profilaktyczne 
   

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 
   

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych 

z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców 

  1 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW83 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.1.2  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz spełniają 

kryteria premiujące, otrzymują premię punktową 

(maksymalnie … punktów). 

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

B.2.1  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

B.2.2  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 
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FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE84 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach 

profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia 

Priorytet 

inwestycyjny 
8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Schemat 
Program wczesnego wykrywania nowotworów oskrzeli i płuc w województwie 

kujawsko-pomorskim w latach 2018-2021 

Lp. konkursu A.2 

Planowany 

termin 

rozpoczęcia 

naboru85 

I  II  III X IV  

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
4 226 625 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

10% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1. Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności 

zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy,  piersi i 

jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie 

Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne  dla specyficznych jednostek 

chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem zdrowotny regionu, w tym 

działania zwiększające zgłoszenia na badania profilaktyczne, obejmujące: 

b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-

stawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu oddechowego, 

chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, 

cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym nowotworów płuc, głowy i 

szyi, chorób układu krążenia. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

                                                           
84 Szczegółowe założenia konkursu i kryteria wyboru projektów będą przedmiotem odrębnego posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 i zostaną uzupełnione w terminie późniejszym. 
85 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 

rok. 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na 

badanie profilaktyczne 
   

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki 

EFS 
   

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych 

z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców 

  1 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW86 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.1.2  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

                                                           
86 Kryteria przyjęte Uchwałą nr  …/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia ……. 2018 r. 
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Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu 

oceniających  podczas oceny spełniania kryteriów 

merytorycznych (punktowych) oraz spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują premię punktową (maksymalnie 

… punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-

merytorycznej. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1  

Definicja kryterium: 
Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

B.2.2  

Definicja kryterium: Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 
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FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE87 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach 

profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia 

Priorytet 

inwestycyjny 
8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Schemat 
Program wczesnego wykrywania tętniaka aorty klatki piersiowej i aorty brzusznej w 

województwie kujawsko-pomorskim w latach 2018-2021 

Lp. konkursu A.3 

Planowany 

kwartał 

rozpoczęcia 

naboru88 

I  II  III X IV  

projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
3 697 500 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

10% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1. Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności 

zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy,  

piersi i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych 

wymienionych w Umowie Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne  

dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny 

problem zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na 

badania profilaktyczne, obejmujące: 

b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-

stawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu 

oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób 

układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych,  

w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika 

                                                           
87 Szczegółowe założenia konkursu i kryteria wyboru projektów będą przedmiotem odrębnego posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 i zostaną uzupełnione w terminie późniejszym. 
88 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 

rok. 
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W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na 

badanie profilaktyczne 
   

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 
    

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych 

z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców 

  1 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW89 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.1.2  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 

                                                           
89 Kryteria przyjęte Uchwałą nr …/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia …… 2018 r. 
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spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię 

punktową (maksymalnie …  punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, 

nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny 

formalno-merytorycznej. Waga punktowa 

poszczególnych kryteriów premiujących określona 

jest przy definicji kryterium. 

B.2.1  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

B.2.2  

Definicja kryterium: Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 
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FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE90 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach 

profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia 

Priorytet 

inwestycyjny 
8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Schemat Program wykrywania wad serca 

Lp. konkursu A.4 

Planowany 

kwartał 

rozpoczęcia 

naboru91 

I  II  III X IV  

projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
4 632 500 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

10% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1. Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności 

zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy,  

piersi i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych 

wymienionych w Umowie Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne  

dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny 

problem zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na 

badania profilaktyczne, obejmujące: 

b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-

stawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu 

oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób 

układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych,  

w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: Ogółem 

                                                           
90 Szczegółowe założenia konkursu i kryteria wyboru projektów będą przedmiotem odrębnego posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 i zostaną uzupełnione w terminie późniejszym. 
91 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 

rok. 
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Kobiety Mężczyzn 
w konkursie 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na 

badanie profilaktyczne 
   

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 
    

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych 

z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców 

  1 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW92 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.1.3  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz 

spełniają kryteria premiujące, otrzymują premię 

                                                           
92 Kryteria przyjęte Uchwałą nr …/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia …… 2018 r. 
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punktową (maksymalnie …  punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, 

nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny 

formalno-merytorycznej. Waga punktowa 

poszczególnych kryteriów premiujących określona 

jest przy definicji kryterium. 

B.2.1  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

B.2.2  

Definicja kryterium: Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 

2014-2020 

8.6 Zdrowy i aktywny region 

8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej i 
profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach 

profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia 

Priorytet 

inwestycyjny 
8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Schemat 
Program profilaktyczny ukierunkowany na poprawę wykrywalności raka gruczołu 

krokowego 

Lp. konkursu A.5 

Planowany kwartał 

rozpoczęcia 

naboru93  

I  II  III  IV X 

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
33 633 260 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

10% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności zawodowej w 

kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy, piersi i jelita grubego oraz 

dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w Umowie Partnerstwa 2014-

2020, a także programy regionalne  dla specyficznych jednostek chorobowych 

zdefiniowanych jako istotny problem zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające 

zgłoszenia na badania profilaktyczne, obejmujące: 

b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-stawowo-

mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu oddechowego, chorób 

układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób układu trawiennego, cukrzycy, 

chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób 

układu krążenia. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

                                                           
93 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2018 

rok. 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na 

badanie profilaktyczne 
 50% 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie 
 50% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 
  40 000 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie 
  21 126 

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych z 

punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców 

  1 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW94 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na 

konkurs i jednocześnie może tylko raz wystąpić w konkursie jako partner 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Kryterium oznacza, że jedna instytucja może wystąpić w konkursie tylko jeden 

raz jako lider i tylko jeden 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 

                                                           
94 Kryteria przyjęte Uchwałą nr  83/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
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nieposiadający osobowości prawnej nie wyczerpuje limitu 1 wniosku złożonego 

przez jednostkę główną lub pozostałe jednostki/oddziały terenowe. Każda 

jednostka główna oraz jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie 

1 wniosek w odpowiedzi na konkurs jako lider i maksymalnie 1 wniosek jako 

partner. 

Złożenie więcej niż jednego wniosku o dofinansowanie projektu przez danego 

wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego 

złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż raz jako partner skutkuje 

odrzuceniem wszystkich wniosków, w których występuje ten sam partner.   

Kryterium wynika z rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków złożonych 

w odpowiedzi na konkurs. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.2 Wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu zakłada realizację projektu na obszarze 

całego województwa kujawsko-pomorskiego 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

W ramach kryterium zostanie zweryfikowane, czy wnioskodawca we wniosku 

o dofinansowanie projektu założył realizację projektu na terenie całego 

województwa kujawsko-pomorskiego. Konieczność realizacji projektu na 

terenie województwa jest uzasadniona regionalnym charakterem 

przewidzianego wsparcia oraz wynika z faktu, iż w ramach konkursu 

dofinansowanie uzyska tylko jeden projekt, w ramach którego Beneficjent 

(Koordynator) będzie odpowiedzialny za realizację wsparcia. Poprzez 

wskazane kryterium zostanie zapewniony dostęp do wsparcia w ramach 

projektu dla obszaru całego województwa.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  
(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.3 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

przewidzianym do wsparcia w ramach Poddziałania  8.6.2 i obejmuje programy 

regionalne dla specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako 

istotny problem zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia 

na badania profilaktyczne obejmujące program profilaktyczny ukierunkowany 

na poprawę wykrywalności raka gruczołu krokowego.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.4 Zgodność projektu z zakresem regionalnego programu zdrowotnego 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy działania realizowane w projekcie przez wnioskodawcę 

oraz ewentualnych partnerów są zgodne z zakresem właściwego regionalnego 

programu zdrowotnego, który jest załącznikiem do regulaminu konkursu.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 

oraz wynika z rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu 

B.1.5 Działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują świadczeń opieki 

zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowane ze środków publicznych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie 

projektu, że działania objęte finansowaniem w ramach projektów nie zastępują 

świadczeń opieki zdrowotnej, których finansowanie jest zagwarantowane ze 

środków publicznych. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu 
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B.1.6 Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki 

zdrowotnej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner jest podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą, uprawnionym do tego na mocy przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego w obszarze zgodnym z zakresem danego 

regionalnego programu zdrowotnego i świadczenia opieki zdrowotnej będą 

przez nich realizowane. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020 

oraz z rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji 

EFSI w sektorze zdrowia. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

 (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Zgodność z przepisami z zakresu ochrony zdrowia 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wskazał, że świadczenia opieki 

zdrowotnej będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 

ochrony zdrowia wskazanymi w regulaminie konkursu, w szczególności z 

regulacjami dotyczącymi praw pacjenta. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.8 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy grupę docelową w projekcie stanowią osoby w wieku 

aktywności zawodowej, które jednocześnie wpisują się w grupę docelową 

określoną w danym programie zdrowotnym. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz 
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programu zdrowotnego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.9 Działania z zakresu edukacji prozdrowotnej w projekcie są realizowane przez osoby o 

odpowiednim wykształceniu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy w projekcie zaplanowano działania z zakresu edukacji 

prozdrowotnej oraz czy będą one prowadzone wyłącznie przez osoby 

uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem 

fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w 

określonej dziedzinie medycyny. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.10 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Wnioskodawcą (i partnerem/partnerami – jeśli dotyczy) mogą być wszystkie 

podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.11 Działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem RPZ w projekcie są realizowane 

przez osoby o odpowiednim wykształceniu 
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Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy w projekcie zaplanowano działania informacyjno-

szkoleniowe, związane z wdrażaniem RPZ, skierowane do lekarzy i 

pielęgniarek POZ oraz czy będą one prowadzone wyłącznie przez osoby 

uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem 

fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w 

określonej dziedzinie medycyny. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.12 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 100 000 zł. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.13 Wkład własny stanowi nie mniej niż 10,00% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 10,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

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

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.14 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 

85%. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany w treści wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie 

przekracza 85%. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.15 W ramach projektu nie zaplanowano poniesienia wydatków na zakup środków trwałych o 

wartości jednostkowej równej i wyższej niż 3 500 zł netto i wydatków w ramach cross-

financingu  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu nie zaplanowano poniesienia 

wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej równej  

i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz czy 

nie zaplanowano poniesienia wydatków w ramach cross-financingu. 

Kryterium nie dotyczy zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej 

niższej niż 3 500 zł netto. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z EFS 

należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Celem kryterium jest zwiększenie racjonalności budżetów potencjalnych 

projektów oraz zachowanie spójności z zakresem regionalnego programu 

zdrowotnego, w którym nie założono możliwości ponoszenia wydatków na 
zakup środków trwałych i w ramach cross-financingu. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz spełniają 

kryteria premiujące, otrzymują premię punktową 

(maksymalnie 25 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-

merytorycznej. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1 Wnioskodawca lub partner jest podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej 

w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner/rzy w rozumieniu art. 33 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, są 
podmiotem leczniczym udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju 
podstawowa opieka zdrowotna (na podstawie zawartej umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej z właściwym dyrektorem Oddziału 
Wojewódzkiego NFZ). 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 0 pkt.- brak POZ, 

 3 pkt. – w projekcie wystąpi od 1-3 podmiotów (wnioskodawca lub 

partner/rzy), będących POZ, 

 5 pkt. – w projekcie wystąpią 4 podmioty lub więcej (wnioskodawca 

lub partnerzy), będących POZ.  

Kryterium ma premiować projekty realizowane w jak największym stopniu 

przez podmioty posiadające doświadczenie w bezpośrednim udzielaniu 

świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, co 

przyczyni się do lepszej dostępności wsparcia i jego wyższej efektywności. 

Kryterium wynika z rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.2 Komplementarność z innymi projektami finansowanymi ze środków UE, ze środków krajowych 

lub innych źródeł 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1 
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Ocenie podlega czy projekt zawiera działania komplementarne do innych 

projektów finansowanych ze środków UE (również realizowanych we 

wcześniejszych okresach programowania), ze środków krajowych lub innych 

źródeł. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. (wnioskodawca wykazał komplementarność) 

 Nie - 0 pkt. (brak komplementarności) 

Kryterium wynika z rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

typu/typów (nr) 

B.2.3 Zaplanowano realizację wsparcia również w godzinach popołudniowych i wieczornych oraz w 

soboty 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy w projekcie zaplanowano realizację minimum jednej 

formy wsparcia również w godzinach popołudniowych (po godzinie 15.00),  

wieczornych (po godzinie 18.00) oraz w każdą sobotę (minimum 4 godziny).  

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 0 pkt. – brak zaplanowanych form wsparcia w godzinach 

popołudniowych i wieczornych oraz w soboty 

 4 pkt. – zaplanowano minimum jedną formę wsparcia w godzinach 

popołudniowych  

 6 pkt. – zaplanowano minimum jedną formę wsparcia w godzinach 

popołudniowych i wieczornych 

 10 pkt. – zaplanowano minimum jedną formę wsparcia w godzinach 

popołudniowych i wieczornych oraz w soboty 

Kryterium wynika z rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.4 Partnerstwo z organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów 

Definicja kryterium:   

Ocenie podlega czy projekt przewiduje partnerstwo z co najmniej jedną 

organizacją pozarządową reprezentującą interesy pacjentów i posiadającą co 

najmniej 2-letnie doświadczenie w zakresie działań profilaktycznych ujętych w 

regionalnym programie zdrowotnym. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. (partnerem jest NGO z co najmniej 2- letnim 

doświadczeniem) 

 Nie -  0 pkt. (brak partnerstwa) 

 1 
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Kryterium wynika z rekomendacji Komitetu Sterującego do spraw koordynacji 

interwencji EFSI w sektorze zdrowia.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje 
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DZIAŁANIE RPO WK-P 2014-2020 
Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób 
bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów 
pracy  

FISZKA PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO WDROŻENIOWEGO95 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE 

Tytuł lub zakres 

projektu 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia w ramach 

projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy z województwa 

kujawsko-pomorskiego 

Uzasadnienie 

realizacji projektu  

w trybie 

pozakonkursowym 

Na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji 

programów operacyjnych w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1431 z późn. zm.) wynika, iż w trybie 

pozakonkursowym mogą być wybierane projekty dotyczące realizacji zadań publicznych. 

Ponadto zapisy podrozdziału 5.2.1 Polityka spójności,  rozdziału 5.2 Zasady wyboru 

projektów Umowy Partnerstwa z dnia 23 października 2017 r. r. wskazują, iż tryb 

pozakonkursowy będzie stosowany w przypadku projektów o charakterze wdrożeniowym 

polegającym na świadczeniu usług m.in. rynku pracy na rzecz ostatecznych odbiorców 

wsparcia. Beneficjentem pozakonkursowym tych działań będzie wskazany prawnie 

podmiot publiczny odpowiedzialny za koordynację danej polityki na poziomie regionalnym 

lub lokalnym np. instytucja rynku pracy dysponująca środkami Funduszu Pracy. Mając na 

uwadze art. 9 ust. 1 pkt 20) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.) zadaniem samorządu powiatu w zakresie polityki 

rynku pracy jest realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym 

przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej 

bezrobotnych wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków 

EFS i FP. Jednocześnie, zgodnie z art. 24 ust. 3 pkt. 2 ww. ustawy zlecanie realizacji 

usług rynku pracy lub usług i instrumentów rynku pracy nie może dotyczyć wydatkowania 

i gospodarowania środkami Funduszu Pracy. Ponadto art. 2 ust. 1  pkt 26a) tejże ustawy 

wskazuje, że projekty współfinansowane z EFS są realizowane przez powiatowe urzędy 

pracy i jednocześnie rozumiane jako prefinansowane ze środków Funduszu Pracy. 

Cel szczegółowy 

RPO WK-P 2014-

2020, w ramach 

którego projekt 

będzie realizowany  

Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż.96 znajdujących się w trudnej 

sytuacji na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r.  ż.97, osób  

z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach. 

Priorytet inwestycyjny 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych 

zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, 

także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności 

pracowników 

Schemat 
Wsparcie osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w powiatowych 

urzędach pracy 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

Instrumenty i usługi rynku pracy wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 z późn.zm.), 

                                                           
95 Kryteria zaplanowane w ramach niniejszego Działania zostały przygotowane z uwzględnieniem obecnych zapisów ustawy  

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm).  

Z początkiem 2019 r. planowane jest wejście w życie nowej ustawy o rynku pracy, w związku z powyższym wystąpić może 

konieczność dostosowania obecnych założeń, w tym zapisów kryteriów wyboru projektów stosowanych w ramach niniejszego 

naboru, do treści wynikających z nowych przepisów prawa. 
96 Osoby powyżej 29 r. ż rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin). 

97 tj. osoby mające 50 lat i więcej (od dnia 50 - tych urodzin). 
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realizacji w ramach 

projektu 

z wyłączeniem robót publicznych, odnoszące się do następujących typów operacji: 

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy98,  

w tym: 

– działania związane z identyfikacją potrzeb osób bezrobotnych ukierunkowane na 

opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Planów Działań, 

– działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego świadczone 

na rzecz osób bezrobotnych, 

– warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu 

kompetencji i kwalifikacji zawodowych, jak również lepszemu ich dopasowaniu 

do potrzeb rynku pracy, w tym:  

– działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez 

organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie 

studiów podyplomowych. 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 

wymaganego przez pracodawców, w tym: 

– działania ukierunkowane na realizację programów staży, 

– działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy,  

w tym w zakresie doposażenia i wyposażenia  stanowiska pracy, subsydiowane 

zatrudnienie.  

4. Wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy 

 i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

Cel główny projektu 

Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż.99 znajdujących się w trudnej sytuacji na 

rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r.  ż.100, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale 

bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach.  

Główne zadania 

przewidziane do 

realizacji w projekcie 

ze wskazaniem grup 

docelowych 

Zadania przewidziane do realizacji w projektach PUP to instrumenty i usługi rynku pracy 

wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 z późn. zm.). Główne zadania realizowane przez 

PUP (na podstawie projektów realizowanych w 2016 r.) to: staże zawodowe, szkolenia, 

jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, doposażenie lub wyposażenie 

stanowiska pracy, subsydiowane zatrudnienie. Na podstawie zapisów Szczegółowego 

Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 w ramach ww. projektów nie ma 

możliwości realizacji robót publicznych. Wszystkie formy wsparcia w projektach PUP 

                                                           
98 Udzielanie wsparcia w postaci usług i instrumentów wskazanych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy musi zostać poprzedzone pogłębioną analizą umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych 

danego uczestnika projektu, m.in. poprzez opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 34a 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Analiza ta pozwoli na dopasowanie oferty 

pomocy w taki sposób, aby odpowiadała na rzeczywiste potrzeby danego uczestnika projektu. Każdy z uczestników projektu 

powinien otrzymać ofertę wsparcia obejmującą formy wsparcia, które zostaną zidentyfikowane u niego jako niezbędne w celu 

poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 
99 Osoby powyżej 29 r. ż rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin). 

100 tj. osoby mające 50 lat i więcej (od dnia 50 - tych urodzin). 
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będą skierowane do osób powyżej 29 r. ż zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne. 

Podmiot zgłaszający 

projekt 
Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu 

Podmiot, który będzie 

wnioskodawcą 
Powiatowe urzędy pracy z województwa kujawsko-pomorskiego 

Uzasadnienie wyboru 

podmiotu, który 

będzie wnioskodawcą 

Powiatowe urzędy pracy województwa kujawsko-pomorskiego posiadają wieloletnie 

doświadczenie w realizacji wsparcia dotyczącego aktywizacji osób bezrobotnych 

i poszukujących pracy – zarówno w ramach działalności ustawowej, jak i w ramach 

projektów finansowanych z EFS – SPO RZL, PO KL, RPO WK-P. Realizacja projektów w 

trybie pozakonkursowym pozwoli zagospodarować w sposób optymalny potencjał 

instytucjonalny i kadrowy (fachowy personel,  środki techniczne) oraz doświadczenie, 

które instytucje te zdobyły w trakcie udzielania pomocy osobom bezrobotnym. Należy 

pamiętać, iż oprócz opisywanego powyżej doświadczenia, powiatowe urzędy pracy mają 

także doskonałe rozeznanie lokalnego rynku pracy pod kątem np. sytuacji gospodarczej, 

zawodów nadwyżkowych i deficytowych oraz współpracy z pracodawcami z regionu. 

Wiedza oraz doświadczenie, które powiatowe urzędy pracy zdobyły w trakcie 

wykonywania ww. zadań, pozwolą w sposób optymalny określić ścieżkę wsparcia 

uczestników projektu i ocenić uwarunkowania oraz potrzeby lokalnego rynku, które 

zapewnią najlepsze i skuteczne wykorzystanie środków EFS. Ponadto, za trybem 

pozakonkursowym przemawia efektywność kosztowa i zatrudnieniowa działań 

powiatowych urzędów pracy. 

Czy projekt będzie 

realizowany 

w partnerstwie? 

TAK  NIE x 

Podmioty, które będą 

partnerami  

w projekcie  

i uzasadnienie ich 

wyboru 

Nie dotyczy 

Czy projekt będzie 

projektem 

grantowym? 

TAK  NIE x 

Przewidywany termin 

złożenia wniosku  

o dofinansowanie 

(kwartał albo miesiąc 

oraz rok) 

IV kwartał 2018 r. 

Przewidywany okres 

realizacji projektu  

Data rozpoczęcia 

(miesiąc oraz rok) 
01.2019 

Data zakończenia 

(miesiąc oraz rok) 
06.2021 

SZACOWANY BUDŻET PROJEKTU 

Szacowana kwota wydatków w projekcie w podziale na lata i ogółem (zł) 

w roku 2019 w roku 2020 w roku 2021 ogółem 

48 135 983 50 737 302 800 000 99 673 285 



Działanie 8.1 Podniesienie aktywności zawodowej osób bezrobotnych poprzez działania powiatowych urzędów pracy (Schemat: 

Wsparcie osób bezrobotnych powyżej 29 r.ż. zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy) 

117 

 

Szacowany wkład własny beneficjenta (PLN) 

TAK ………………………………………………………… (zł) NIE x 

Szacowany wkład UE (zł) 

84 722 292 

ZAKŁADANE EFEKTY PROJEKTU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie 

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób pracujących, łącznie 

z prowadzącymi działalność na własny 

rachunek, po opuszczeniu programu (CR04) - 

osoby bezrobotne, w tym długotrwale 

bezrobotne, objęte wsparciem w programie 

  3 297 

2. Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

po opuszczeniu programu (CR04) - osoby 

długotrwale bezrobotne, objęte wsparciem 

w programie 

  715 

3. Liczba osób pracujących, łącznie z 

prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

po opuszczeniu programu (CR04) - osoby z 

niepełnosprawnościami, objęte wsparciem 

w programie 

  106 

4. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

- osoby bezrobotne, w tym długotrwale 

bezrobotne, objęte wsparciem w programie 

  2 300 

5. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

- osoby długotrwale bezrobotne, objęte 

wsparciem w programie 

  613 

6. Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub 

nabyły kompetencje po opuszczeniu programu 

- osoby z niepełnosprawnościami, objęte 

wsparciem w programie 

  106 

7. Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 

udzielonych z EFS środków na podjęcie 

działalności gospodarczej  

  579 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa 

W podziale na: 

Ogółem w projekcie  

Kobiety Mężczyzn 

1. Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych, objętych wsparciem 

w programie  

4 511 3 156 7 667 

2. Liczba osób długotrwale bezrobotnych 

objętych wsparciem w programie  
1 320 722 2 042 

3. Liczba osób z niepełnosprawnościami 

objętych wsparciem w programie  
206 147 353 

4. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 

wsparciem w programie  
905 935  1 840 

5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 

wsparciem w programie  
3 233 2 513 5 746 

6. Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki 

na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie  

227 325 552 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW101 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Komunikatem w sprawie 

wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych 

Programów Operacyjnych. 

Definicja kryterium: 

Projekt zakłada wskaźniki efektywności zatrudnieniowej zgodne z drugim sposobem wskazanym w Komunikacie w 
sprawie wyznaczenia minimalnych  poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych  
Programów Operacyjnych uwzględniającym zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oraz samozatrudnienie: 

 minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym 

imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby 

długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3  - 42%; 

 minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych osób nienależących do ww. 

grup  - 52%. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

                                                           
101 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 83/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
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Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych błędów skutkuje 

przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna). 

B.1.2 Projekt zakłada udział bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami – w proporcji co najmniej 

takiej samej, jak proporcja osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w rejestrze danego PUP 

w stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych - wg stanu na 30.06.2018 r. 

Definicja kryterium: 

Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób z niepełnosprawnościami w proporcji co najmniej takiej samej, jak 

proporcja osób z niepełnosprawnościami zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych - wg stanu na 30.06.2018 r. 

Wprowadzenie kryterium służy zapewnieniu w projekcie odpowiedniej reprezentatywności wskazanej grupy 

docelowej znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych błędów 

skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna). 

B.1.3 Projekt zakłada udział osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia w proporcji co najmniej 

takiej samej, jak proporcja osób powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w 

stosunku do ogólnej liczby zarejestrowanych osób bezrobotnych - wg stanu na 30.06.2018 r. 

Definicja kryterium: 

Projekt skierowany jest do bezrobotnych osób powyżej 50 roku życia w proporcji co najmniej takiej samej, jak 

proporcja osób powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w rejestrze danego PUP w stosunku do ogólnej liczby 

zarejestrowanych osób bezrobotnych - wg stanu na 30.06.2018 r. 

Wprowadzenie kryterium służy zapewnieniu w projekcie odpowiedniej reprezentatywności wskazanej grupy 

docelowej znajdującej się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych błędów 

skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna). 

B.1.4 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń zawodowych to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji 

lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych 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). 

Definicja kryterium: 
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Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci szkoleń zawodowych, o których 

mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności 

wpłynie pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji i/lub 

kompetencji zawodowych. 

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, 

umiejętności oraz kompetencji społecznych nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej  lub poprzez 

uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało 

sprawdzone w walidacji oraz formalne potwierdzenie przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

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 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. 

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych  

z Europejskiego Funduszu Społecznego zawarte są w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju  

będącym załącznikiem do Informacji o naborze wniosków o dofinansowanie projektów PUP współfinansowanych 

ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie/Nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych błędów 

skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna). 

B.1.5 Projekt  jest skierowany do właściwej grupy docelowej: do osób zarejestrowanych w powiatowym 

urzędzie pracy jako bezrobotne powyżej 29 roku życia. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy jako 

bezrobotne powyżej 29 roku życia, w szczególności:  

a) osób powyżej 50 roku życia,  
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b) kobiet,  

c) osób długotrwale bezrobotnych,  

d) osób z niepełnosprawnościami,  

e) osób o niskich kwalifikacjach.  

Jeżeli w projekcie zaplanowano wsparcie dla bezrobotnych mężczyzn w wieku 30-49 lat (którzy nie należą do 

kategorii uczestników wymienionych w lit. c-e) to udzielone wsparcie ma prowadzić do podwyższenia lub nabycia 

nowych kwalifikacji czy kompetencji lub utrzymania i formalnego potwierdzenia kwalifikacji lub kompetencji 

uczestnika projektu lub do rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

Bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat (którzy nie należą do kategorii uczestników wymienionych w lit. c-e) nie 

mogą stanowić więcej niż 20% ogółu osób bezrobotnych w projekcie. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów Wytycznych w zakresie realizacji 

przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie  

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych błędów 

skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna). 

 
B.1.6 Beneficjent zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów z zakresu 

włączenia społecznego realizowanych w ramach Osi 9 RPO WK-P na lata 2014-2020, o ile spełniają 

przesłanki określone w kryterium dostępu dotyczącym grupy docelowej.  

Definicja kryterium: 

Kryterium wynika z potrzeby kontynuacji wsparcia osób, które przeszły etap aktywizacji społecznej. W związku z 

tym w celu zagwarantowania kompleksowego wsparcia w powrocie na rynek pracy niezbędne jest podjęcie 

odpowiednich działań z zakresu aktywizacji zawodowej.  

W celu spełnienia kryterium beneficjent powinien poinformować o realizacji projektu w ramach RPO WK-P 

beneficjentów realizujących projekty z zakresu włączenia społecznego w ramach Osi 9 na terenie realizacji 

projektu oraz zamieścić informacje o realizacji projektu na swojej stronie internetowej.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/Nie 

(niespełnienie kryterium skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy. Niepoprawienie wskazanych błędów 

skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może być 

negatywna). 
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Uzasadnienie dla kryterium efektywności zawodowej w ramach PI 8i  
 

Min. poziom 18%  

Efektywność zawodowa w PI 8i Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020 

 

Wymogi formalno-prawne 

Zgodnie z zapisami Podrozdziału 3.1 pkt 2 d) Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014 - 

2020: IZ PO WER i IZ RPO zobowiązują się stosować mechanizmy zapewniające, iż projekty 

realizowane w zakresie aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji osób na rynku pracy 

uwzględniają: kryteria wyboru projektów w zakresie poprawy sytuacji osób na rynku pracy 

zapewniające, że projekt zakłada realizację minimalnego poziomu efektywności zawodowej 

planowanego do spełnienia w projekcie, tj. odsetka osób, których sytuacja na rynku pracy ulegnie 

poprawie po zakończeniu udziału w projekcie. Kryterium nie jest stosowane do projektów z PI 8iii 

oraz 8iv. 

 

Szczegółowe warunki stosowania efektywności zawodowej wskazuje rozdział 3.2 pkt 4 
wyżej wymienionych Wytycznych: 

 

IZ RPO i IZ PO WER zapewniają, iż instytucja będąca stroną umowy o dofinansowanie projektu 

dokonuje pomiaru kryterium efektywności zawodowej oraz zobowiązuje w niej beneficjentów 

do przedstawienia informacji niezbędnych do weryfikacji tego kryterium zgodnie z poniższymi 

warunkami: 

a) efektywność zawodowa jest mierzona wyłącznie wśród tych uczestników projektu, którzy  

w momencie rozpoczęcia udziału w projekcie byli osobami pracującymi wymienionymi  

w podrozdziale 3.3, z wyłączeniem osób, które w ramach projektu lub w okresie 3 miesięcy 

od zakończenia udziału w projekcie otrzymały zwrotne lub bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej z EFS (zarówno w danym projekcie realizowanym przez beneficjenta, 

jak i w innych projektach EFS); 

b) efektywność zawodowa jest mierzona wśród uczestników projektu, którzy: 

i. zakończyli udział w projekcie; zakończenie udziału w projekcie to zakończenie uczestnictwa 

we wszystkich formach wsparcia przewidzianych dla danego uczestnika w ramach projektu EFS 

lub 

ii. przerwali udział w projekcie wcześniej, niż uprzednio było to planowane, z powodu poprawy swojej 
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sytuacji na rynku pracy spełniającej warunki opisane w lit. c  

lub 

iii. poprawili swoją sytuację na rynku pracy zgodnie z warunkami opisanymi w lit. c, jednak 

jednocześnie kontynuowali udział w projekcie; 

c) poprawa sytuacji na rynku pracy rozumiana jest jako:  

i. przejście z niepewnego102 do stabilnego zatrudnienia103 lub 

ii.   przejście z niepełnego104 do pełnego zatrudnienia lub 

iii. zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub umiejętności lub kwalifikacji 

lub 

iv.   awans105 w dotychczasowej pracy lub 

v.  zmiana pracy na wyżej wynagradzaną; 

d) efektywność zawodowa mierzona jest jako iloraz liczby osób, których sytuacja na rynku pracy 

uległa poprawie zgodnie z lit. c w stosunku do liczby osób wskazanych w lit. b; 

e) podczas pomiaru spełnienia kryterium efektywności zawodowej uczestników projektu należy 

wykazywać w liczniku wskaźnika efektywności zawodowej w momencie poprawy sytuacji na rynku 

pracy, ale nie później niż po upływie trzech miesięcy od zakończenia udziału w projekcie. 

W mianowniku wskaźnika efektywności zawodowej należy wykazywać osoby w momencie 

zakończenia ich udziału w projekcie lub w sytuacji, o której mowa w lit. b ppkt ii oraz lit. b ppkt iii.; 

f) spełnienie kryterium efektywności zawodowej jest monitorowane od początku realizacji projektu 

(narastająco); 

g) przez trzy miesiące należy rozumieć okres co najmniej 90 dni kalendarzowych106; 

h) w celu potwierdzenia poprawy sytuacji na rynku pracy wymagane jest dostarczenie przez 

uczestnika projektu dokumentów potwierdzających co najmniej jedną ze zmian opisanych w lit. c 

(np. kopia umowy o pracę, opis zakresu czynności lub stanowiska pracy, zaświadczenie z zakładu 

pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie potwierdzające rozpoczęcie prowadzenia działalności 

gospodarczej). Mając na uwadze powyższe, podmiot będący stroną umowy zapewnia, że na etapie 

                                                           
102 Niepewne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie tymczasowe, czyli oparte na umowie o pracę na czas określony, w 

tym na zastępstwo, umowie na okres próbny, umowie cywilnoprawnej lub pomoc w gospodarstwie rolnym w charakterze 

domownika. 
103 Stabilne zatrudnienie należy rozumieć jako zatrudnienie oparte na umowie o pracę na czas nieokreślony lub 

samozatrudnienie. 
104  Niepełne zatrudnienie należy rozumieć jako niedobrowolne zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy. Taka sytuacja 

ma miejsce wtedy, gdy osoba deklaruje, że pracuje w niepełnym wymiarze czasu, ponieważ nie może znaleźć pracy na pełen 

etat. 
105  Awans w pracy rozumiany jest zarówno jako zmiana stanowiska pracy na wyższe i wiążące się z innym niż dotychczas 

zakresem zadań (awans stanowiskowy), jak i zwiększenie wynagrodzenia (awans finansowy). W przypadku awansu 

finansowego mowa jest o zwiększeniu wynagrodzenia niewynikającego z przepisów prawa krajowego odnoszących się do 

regulowania np. wysokości stawek godzinowych i płacy minimalnej. Awans stanowiskowy i awans finansowy nie muszą 

występować łącznie. 
106  Za wyjątkiem sytuacji gdy pomiar jest dokonywany w okresie luty-kwiecień w roku nieprzestępnym. Wówczas za 3 miesiące 

kalendarzowe należy rozumieć okres co najmniej 89 dni kalendarzowych. 
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rekrutacji do projektu beneficjent zobowiąże uczestników projektu do dostarczenia dokumentów 

potwierdzających poprawę ich sytuacji na rynku pracy do trzech miesięcy od wystąpienia sytuacji 

opisanych w lit. b, o ile sytuacja uczestnika na rynku pracy poprawi się; 

i) szczegółowe warunki dotyczące m.in. poszczególnych form poprawy sytuacji na rynku pracy 

oraz sposób weryfikacji i monitorowania spełnienia kryterium efektywności zawodowej może 

określić IZ PO WER lub IZ RPO, z uwzględnieniem Wytycznych; 

j) w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w lit. b ppkt iii kryterium efektywności zawodowej należy 

uznać za spełnione, jeśli uczestnik projektu będzie w lepszej sytuacji na rynku pracy w rozumieniu 

lit. c w momencie zakończenia udziału w projekcie oraz pod warunkiem spełnienia pozostałych 

warunków określonych w niniejszym podrozdziale; 

k) w przypadku wsparcia osób odchodzących z rolnictwa i ich rodzin, którzy w momencie 

przystąpienia do projektu mieli status osób pracujących, efektywność udzielanego wsparcia 

weryfikowana jest jako odsetek uczestników projektów, którzy przeszli z rolniczego systemu 

emerytalnego (KRUS) do powszechnego systemu emerytalnego (ZUS), spełniając jednocześnie 

warunki opisane w lit. c. 

Metodologia wyznaczenia poziomu efektywności zawodowej 

Do wyznaczenia minimalnego poziomu efektywności zawodowej w PI 8i RPO WK-P 2014 – 2020 

posłużono się dostępnymi badaniami ewaluacyjnymi, oceniającymi jakość i skuteczność wsparcia 

kierowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego do osób pracujących.  

Ponieważ w ramach RPO WK-P  2014 - 2020 osoby pracujące nie były do tej pory wspierane 

w ramach PI 8i, przy wyznaczaniu poziomu efektywności zawodowej uwzględniono wyniki badań 

ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (dalej 

PO KL). 

W ramach PO KL przeprowadzono szereg badań, których wyniki przeanalizowano na potrzeby 

niniejszej metodologii. Z „Badania osiągniętych wartości wskaźników rezultatu komponentu 

regionalnego PO KL” (dalej: Badanie osiągniętych wartości wskaźników), przeprowadzonego przez 

firmę PAG Uniconsult wynika, iż w okresie do 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie u 22% 

(Badanie osiągniętych wartości wskaźników, marzec 2010 r.) i 25% osób pracujących objętych 

wsparciem (Badanie osiągniętych wartości wskaźników, marzec 2012 r.) wzrosło wynagrodzenie. 

Z ww. badania wynika również, że część efektów wsparcia osób pracujących ma charakter odroczony, 

wpływ projektów  w większości takich przypadków przejawia się później niż pół roku po zakończeniu 

udziału w projekcie (Badanie osiągniętych wartości wskaźników, maj 2012 r.). I tak, po upływie 

18 miesięcy i 30 miesięcy od zakończenia udziału w projekcie, odsetek osób, których wynagrodzenia 

wzrosły w porównaniu  z momentem zakończenia udziału w projekcie, wyniósł odpowiednio 44% 

i 53% (Badanie osiągniętych wartości wskaźników, marzec 2012 r.).  
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Podobny poziom pracowników, których wynagrodzenia wzrosły w okresie do 6 miesięcy 

po zakończeniu udziału w projekcie, został wskazany w „Badaniu skuteczności wsparcia 

realizowanego  w ramach komponentu regionalnego PO KL 2007-2013” (dalej: Badanie skuteczności 

wsparcia), przeprowadzonego przez firmę PAG Uniconsult. Wyniósł on 25% (Badanie skuteczności 

wsparcia, lipiec 2013 r.) i 21% (Badanie skuteczności wsparcia, grudzień 2013 r.). Natomiast odsetek 

pracowników, których wynagrodzenia wzrosły w okresie 18 miesięcy od zakończenia udziału 

w projekcie wyniósł 54%  i 28% (Badanie skuteczności wsparcia, maj 2015 r.) Z Badania skuteczności 

wsparcia (grudzień 2013 r.) wynika również, że 30% uczestników objętych wsparciem jako osoby 

pracujące odnotowało poprawę sytuacji na rynku pracy107. Za odnotowaną zmianę odpowiadała 

najczęściej zmiana stanowiska na wyższe lub wykonywanie pracy wymagającej wyższych 

umiejętności (85%) osób, które odnotowały poprawę jakości zatrudnienia. W tej samej grupie 22% 

przeszło z niestabilnego do stabilnego zatrudnienia, a tylko 4% z niechcianego niepełnego do pełnego 

zatrudnienia (przy czym niski odsetek wynika z faktu, że tylko nieliczni, tj. 4% pracujących ogółem, 

pracowali wbrew swojej woli w niepełnym wymiarze czasu pracy). 

 

UWAGA: Dla województwa kujawsko-pomorskiego nie przeprowadzono odrębnych badań 

skuteczności  wsparcia osób pracujących w komponencie regionalnym PO KL, które mogłyby być 

wykorzystane do określenia poziomu efektywności zawodowej. Dostępne badania obrazują sytuację 

na podstawie danych z całego kraju. 

 

Określenie minimalnego poziomu efektywności zawodowej dla PI 8i RPO WK-P 2014-2020 

• Mając na względzie: 

 dostępne wyniki badań, w tym dotyczące poprawy sytuacji na rynku pracy uczestniczących  

w projektach osób pracujących, 

 moment badania efektywności zawodowej, tj. do 3 miesięcy od zakończenia udziału  

w projekcie (z wyników badań wynika, że efekty udzielonego wsparcia są w większości 

widoczne w dłuższej perspektywie – po 6, 18 a nawet 30 miesiącach),  

 ustaloną wartość docelową wskaźnika rezultatu długoterminowego Liczba osób znajdujących 

się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu, tj. na poziomie 

30%;  

• Uwzględniając różnicę w grupie docelowej wsparcia w PI 8i RPO WK-P (ograniczenie do osób  

                                                           
107 Na poprawę sytuacji na rynku pracy składają się: 
1) zmiana pracy na wymagającą wyższych kwalifikacji lub awans,  
2) przejście z niepewnego zatrudnienia do pewnego zatrudnienia (na potrzeby niniejszego badania pewne zatrudnienie 
zdefiniowano jako pracę na czas nieokreślony lub samozatrudnienie) lub  
3) przejście z niechcianego niepełnego zatrudnienia do pełnego zatrudnienia rozumianego jako zatrudnienie w pełnym 
wymiarze czasu pracy. 
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w trudniejszej sytuacji na rynku pracy, która nie była podstawową grupą docelową  

w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, dla której prowadzono ww. badania); 

• Poddając pod analizę sytuację na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, m. in.:  

 stosunkowo wysoki poziom bezrobocia (stopa bezrobocia w grudniu 2017 r. w  województwie 

kujawsko-pomorskim wynosiła 10%, podczas, gdy średnia stopa bezrobocia w Polsce 6,6% -

Kujawsko-pomorski rynek pracy w roku 2017),  

 niższy od krajowego poziom przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (w 2016 r. 

mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego za swoją pracę średnio otrzymywali 85,6% 

przeciętnego wynagrodzenia w kraju) oraz niższe niż średnie w kraju tempo wzrostu tego 

wynagrodzenia (wynagrodzenie w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 r. wzrosło 

o 6,8% w porównaniu do 2014 r., podczas gdy w kraju wynagrodzenie wzrosło w tym czasie 

o 7,2%, BDL GUS), 

 niższy niż średni w kraju przyrost liczby podmiotów gospodarczych (w 2017 r. w porównaniu  

z 2015 r., liczba podmiotów gospodarczych w województwie kujawsko-pomorskim wzrosła  

o 1,2%, podczas gdy w kraju o 3%, BDL GUS ), 

 wysoki poziom wsparcia socjalnego wpływający negatywnie na aktywność zawodową 

mieszkańców regionu (odsetek mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego 

korzystających z pomocy w roku 2017 wynosił 8,3%, Ocena zasobów pomocy społecznej  

w województwie kujawsko-pomorskim za rok 2017); 

 

wskazuje się, iż minimalny poziom efektywności zawodowej w PI 8i RPO WK-P na lata 2014-

2020 wynosi 18% (tj. 60% wartości docelowej wskaźnika rezultatu długoterminowego Liczba 

osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy 6 miesięcy po opuszczeniu programu). 

 

 


