
Spotkanie informacyjne dot. konkursu nr

POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17

Kryteria wyboru projektów w ramach konkursu



Uzupełnianie lub poprawianie wniosku
o dofinasowanie 

• Istnieje możliwość uzupełnienia/korekty wniosku w przypadku

stwierdzenia przez IOK braków formalnych lub oczywistych omyłek.

• Termin na uzupełnienie/korektę wniosku wynosi 7 dni od momentu

otrzymania informacji z IOK.

• Brak uzupełnienia wniosku w terminie lub poprawienie w zakresie

niezgodnym z zakresem określonym przez IOK skutkuje pozostawieniem

wniosku bez rozpatrzenia.

Weryfikacja, o której mowa powyżej może być dokonywana podczas

realizacji każdego etapu oceny. W sytuacji stwierdzenia, że we wniosku są

braki formalne lub oczywiste omyłki IOK wzywa wnioskodawcę do

uzupełnienia wniosku lub poprawienia w nim oczywistej/ych omyłki/ek.



Ocena formalna

• Ocena ma charakter „0-1”.

• Ocena formalna wniosku dotyczy spełniania przez projekt
kryteriów wyboru projektów.

• Ocena jest dokonywana przez jednego członka KOP.

• Termin dokonania oceny – 21 dni od daty zakończenia naboru
wniosków.

• W przypadku korekty braków formalnych – 21 dni od dnia
złożenia poprawnego wniosku.
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Ocena formalna

• Przekazanie wniosku do oceny merytorycznej – 7 dni od
daty dokonania oceny formalnej jeśli wniosek spełnia
wszystkie kryteria.

• Jeżeli wniosek nie spełnia co najmniej jednego z ogólnych
kryteriów formalnych lub kryteriów dostępu
weryfikowanych na etapie oceny formalnej – wniosek jest
odrzucany i przekazywana jest informacja wnioskodawcy.



Ocena formalna

Ocena formalna

Kryteria formalne
Kryteria dostępu

(weryfikowane na etapie oceny 
formalnej)
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Ocena formalna - kryteria formalne

1. Wniosek złożono w terminie wskazanym w regulaminie konkursu.

2. Wniosek wypełniono w języku polskim.

3. Wniosek złożono w formie wskazanej w regulaminie konkursu.

4. Wydatki w projekcie o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w PLN
równowartości kwoty 100 000 EUR wkładu publicznego są rozliczane
uproszczonymi metodami, o których mowa w Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020.
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Ocena formalna - kryteria formalne

5. Wnioskodawca oraz partnerzy (o ile dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z
możliwości ubiegania się o dofinansowanie, w tym wykluczeniu, o którym
mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych.

6. Wnioskodawca, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO
WER, jest podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie w
ramach właściwego Działania/Poddziałania PO WER.

7. W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące:

• wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych, o których mowa w
art. 33 ust. 2-4 ustawy wdrożeniowej;

• braku powiązań, o których mowa w art. 33 ust. 6 ustawy wdrożeniowej oraz
w SZOOP PO WER, pomiędzy podmiotami tworzącymi partnerstwo oraz

• utworzenia albo zainicjowania partnerstwa w terminie zgodnym z SZOOP PO
WER tj. przed złożeniem wniosku o dofinansowanie albo przed rozpoczęciem
realizacji projektu, o ile data ta jest wcześniejsza od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie.
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Ocena formalna - kryteria formalne

8. Wnioskodawca oraz partnerzy krajowi (o ile dotyczy), ponoszący wydatki w

danym projekcie z EFS, posiadają łączny obrót za ostatni zatwierdzony rok

obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z

2016 r. poz. 1047) (jeśli dotyczy) lub za ostatni zamknięty i zatwierdzony rok

kalendarzowy równy lub wyższy od łącznych rocznych wydatków w ocenianym

projekcie i innych projektach realizowanych w ramach EFS, których stroną

umowy o dofinansowanie jest instytucja, w której dokonywana jest ocena

formalna wniosku w roku kalendarzowym, w którym wydatki są najwyższe.
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Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

Kryterium nr 1

Alokacja na konkurs wynosi 67 546 700,00 PLN i została podzielona na 
poszczególne 16 województw zgodnie z poniższym schematem: 

• Dolnośląskie: maksymalna wartość projektu: 4 695 800,00 PLN dla 
minimum 480 uczestników,

• Kujawsko-pomorskie: maksymalna wartość projektu: 3 617 800,00 PLN 
dla minimum 368 uczestników,

• Lubelskie: maksymalna wartość projektu: 4 233 800,00 PLN dla minimum 
432 uczestników,

• Lubuskie: maksymalna wartość projektu: 1 846 600,00 PLN dla minimum 
176 uczestników,
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Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

• Łódzkie: maksymalna wartość projektu: 4 079 800,00 PLN dla minimum 
416 uczestników,

• Małopolskie: maksymalna wartość projektu: 6 406 700,00 PLN dla 
minimum 688 uczestników,

• Mazowieckie: maksymalna wartość projektu: 8 763 700,00 PLN dla 
minimum 944 uczestników,

• Opolskie: maksymalna wartość projektu: 2 007 300,00 PLN dla minimum 
192 uczestników,

• Podkarpackie: maksymalna wartość projektu: 4 387 800,00 PLN dla 
minimum 448 uczestników,

• Podlaskie: maksymalna wartość projektu: 2 231 700,00 PLN dla minimum 
224 uczestników,
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Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

• Pomorskie: maksymalna wartość projektu: 4 079 800,00 PLN dla 
minimum 416 uczestników,

• Śląskie: maksymalna wartość projektu: 7 143 300,00 PLN dla minimum 
768 uczestników,

• Świętokrzyskie: maksymalna wartość projektu: 2 539 700,00 PLN dla 
minimum 256 uczestników,

• Warmińsko-mazurskie: maksymalna wartość projektu: 2 693 700,00 PLN 
dla minimum 272 uczestników,

• Wielkopolskie: maksymalna wartość projektu: 5 817 500,00 PLN dla 
minimum 624 uczestników,

• Zachodniopomorskie: maksymalna wartość projektu: 3 001 700,00 PLN 
dla minimum 304 uczestników.

Każdy projekt będzie obejmował swoim zasięgiem jedno województwo.
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Kryteria dostępu weryfikowane na etapie oceny formalnej

Kryterium nr 2

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 24 miesiące, przy czym
realizacja szkoleń oraz opracowanie szczegółowych planów i programów
doradztwa musi zakończyć się przed 1 października 2018 r. Wydatki na
realizację szkoleń oraz opracowanie szczegółowych planów i programów
doradztwa poniesione po 1 października 2018 r. zostaną uznane za
niekwalifikowalne.
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Ocena merytoryczna

• Ocenie merytorycznej podlega każdy projekt oceniony
pozytywnie na etapie oceny formalnej.

• Termin dokonania oceny merytorycznej - nie później niż 60 dni
od daty dokonania oceny formalnej wszystkich projektów, które
podlegały ocenie formalnej w ramach danego konkursu.

• Oceny dokonuje dwóch członków KOP.
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Ocena merytoryczna

Ocena merytoryczna

Kryteria dostępu
Ogólne kryteria 

horyzontalne
Ogólne kryteria 
merytoryczne
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Ocena merytoryczna - procedura
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Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 1

Beneficjentem projektu jest podmiot publiczny lub
niepubliczny posiadający minimum 3 letnie udokumentowane
doświadczenie w realizacji szkoleń lub doradztwa dla
przedstawicieli kadry kierowniczej systemu oświaty, w tym co
najmniej 1 projektu lub usług o zasięgu co najmniej
wojewódzkim, o łącznej wartości stanowiącej co najmniej 1/3
wartości projektu składanego w odpowiedzi na niniejszy
konkurs.
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Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 2

Projekty realizowane są w partnerstwie z podmiotem, którego
zadania statutowe są związane z kształceniem lub
doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnie z przepisami
rozporządzenia MEN z dnia 19 listopada 2009 roku w sprawie
placówek doskonalenia nauczycieli (tekst jednolity: Dz. U. z 2014
r., poz. 1041, z późn. zm).



Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 3

Projekt konkursowy zakłada wdrożenie programu szkoleniowo-doradczego
wraz z pakietem przykładowych rozwiązań organizacyjno-metodycznych,
wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE Przywództwo

– opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu

oświaty.

Projektodawca jest zobowiązany do:

• przygotowania szczegółowych planów i programów szkoleniowych
odpowiadających wymogom określonym w ramowym programie szkoleń
przygotowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach projektu
pozakonkursowego wraz z innymi zasobami szkoleniowymi.



Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 3 c.d.

• przeprowadzenia dla każdej grupy szkoleniowej 72 h szkolenia,
podzielonego na 3 moduły po 3 dni każdy, w celu wzmocnienia
umiejętności przywódczych dla kształcenia kompetencji kluczowych
uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT,
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania
eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności,
pracy zespołowej) oraz stosowania metod zindywidualizowanego
podejścia do ucznia.

• przygotowania szczegółowych planów i programów doradczych
odpowiadających wymogom określonym w ramowym programie
doradczym przygotowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w ramach
projektu pozakonkursowego.



Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 3 c.d.

• przeprowadzenia dla każdego uczestnika projektu 24 h indywidualnego
doradztwa wspierającego wykorzystanie w trakcie procesu
wspomagania, umiejętności przywódczych oraz wiedzy na temat
stosowania metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia,
zdobytych podczas szkolenia

• zorganizowania w regionie – z wykorzystaniem platformy
www.doskonaleniewsieci.pl – sieci współpracy dla kadry kierowniczej
szkół i placówek oraz nadzoru nad uczestnictwem każdego uczestnika
projektu w sieciach współpracy na platformie e-learningowej
www.doskonaleniewsieci.pl jako formy doradztwa w trakcie
prowadzenia wspomagania – w wymiarze min. 30 h.



Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 4

Grupę docelową projektu stanowią dyrektorzy,
wicedyrektorzy i inne osoby pełniące funkcje kierownicze w
szkole, przy czym z jednej szkoły w projekcie może wziąć
udział jedna osoba.



Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 5

Projektodawca zobowiązuje się objąć wsparciem min. 50%
uczestników – dyrektorów, wicedyrektorów i inne osoby
pełniące funkcje kierownicze w szkole - pracujących w
szkołach funkcjonujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-
miejskich.



Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 6

Każdy uczestnik projektu, będzie zobowiązany do przeprowadzenia w
swojej szkole diagnozy potrzeb w zakresie kształcenia kompetencji
kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT,
matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania
eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności,
pracy zespołowej) oraz wdrożenia metod zindywidualizowanego podejścia
do ucznia. Diagnoza ta oraz pozostałe elementy procesu wspomagania
zostaną przeprowadzone po zakończeniu udziału dyrektora/wicedyrektora
w szkoleniach. Równolegle z procesem wspomagania funkcjonować będzie
wsparcie projektowe w formie doradztwa.



Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 6 c.d.

Uczestnik projektu potwierdzi fakt przeprowadzenia całego cyklu
doskonalenia, od diagnozy potrzeb przez zaplanowanie działań
prowadzonych w ramach wspomagania w wybranych obszarach i ich
zrealizowanie, przekazaniem Projektodawcy w pierwszej kolejności planu
wspomagania a następnie złożeniem podpisu na oświadczeniu o
zrealizowanym wsparciu. Projektodawca wskaże liczbę opracowanych
diagnoz we wniosku o dofinansowanie i liczba ta musi być tożsama z liczbą
osób planowanych do objęcia wsparciem. Przeprowadzenie wspomagania
przedszkoli /szkół /placówek nie będzie realizowane ze środków PO WER.



Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 7

Projektodawca jest zobowiązany do zaplanowania wsparcia
szkoleniowego dla grup liczących maksymalnie 16
uczestników.



Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 8

Projektodawca założy na etapie składania wniosku o
dofinansowanie maksymalną kwotę wsparcia na osobę w
ramach doradztwa i sieci współpracy w wysokości 4600 PLN.



Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Kryterium nr 9

Beneficjent gwarantuje, że wszystkie treści i multimedia
wytworzone w projekcie zostaną opublikowane na licencji
Creative Commons Uznanie Autorstwa lub innej,
kompatybilnej wolnej licencji.



Ocena merytoryczna – kryteria dostępu

Projekt, który nie spełnia któregokolwiek z kryteriów
dostępu weryfikowanych na etapie oceny merytorycznej
zostaje odrzucony i nie podlega dalszej ocenie.



Ocena merytoryczna – kryteria premiujące

Kryterium premiujące nr 1

Projekt realizowany z wykorzystaniem kadry systemu
doskonalenia przeszkolonej w ramach projektów PO KL (z
wyłączeniem kadry, o której mowa w kryterium premiującym
nr 2) oraz PO WER z zakresu kompleksowego wspomagania
szkół.

Waga - 10 pkt.



Ocena merytoryczna – kryteria premiujące

Kryterium premiujące nr 2

Do realizacji procesu wspomagania w swojej szkole uczestnicy projektu
będą wykorzystywać pracowników systemu wspomagania (placówek
doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i
bibliotek pedagogicznych), którzy zostali przeszkoleni w ramach projektu
PO KL „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym
kompleksowym wspomaganiu szkół” i wdrożonego do systemu oświaty
przepisami rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej dotyczących
funkcjonowania placówek doskonalenia nauczycieli, poradni
psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.

Waga - 15 pkt.



Ocena merytoryczna – kryteria premiujące

Kryterium premiujące nr 3

Projekty realizowane są w partnerstwie z akredytowaną placówką 
doskonalenia nauczycieli.

Waga - 10 pkt.



Ocena merytoryczna – kryteria horyzontalne

1. Projekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym w zakresie odnoszącym
się do sposobu realizacji i zakresu projektu.

2. Projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn (na
podstawie standardu minimum).

3. Projekt jest zgodny z pozostałymi właściwymi zasadami unijnymi (w tym
zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami i zasadą zrównoważonego rozwoju) oraz z
prawodawstwem unijnym.

4. Projekt jest zgodny ze SZOOP PO WER.

5. Projekt jest zgodny z właściwym celem szczegółowym PO WER.

Projekt, który nie spełnia któregokolwiek z kryteriów horyzontalnych zostaje
odrzucony i nie podlega dalszej ocenie.
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Ocena merytoryczna - kryteria merytoryczne

1. Adekwatność doboru i opisu wskaźników realizacji projektu (w tym
wskaźników dotyczących właściwego celu szczegółowego PO WER) oraz
sposobu ich pomiaru.

(waga kryterium max/min 10/6 lub 5/3*)

* Dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł.

2. Adekwatność doboru grupy docelowej do właściwego celu szczegółowego PO
WER oraz jakość diagnozy specyfiki tej grupy, w tym opis:

• istotnych cech uczestników (osób lub podmiotów), którzy zostaną objęci
wsparciem;

• potrzeb i oczekiwań uczestników projektu w kontekście wsparcia, które ma być
udzielane w ramach projektu;

• barier, na które napotykają uczestnicy projektu;

• sposobu rekrutacji uczestników projektu, w tym kryteriów rekrutacji i kwestii
zapewnienia dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

(waga kryterium max/min 15/9)
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Ocena merytoryczna - kryteria merytoryczne

3. Trafność opisanej analizy ryzyka nieosiągnięcia założeń projektu, w tym
opisu:

• sytuacji, których wystąpienie utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 
docelowej wskaźników rezultatu;

• sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji (zajścia ryzyka);

• działań, które zostaną podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą 
mogły zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka.

(waga kryterium max/min 5/3*)

* Dotyczy wyłącznie projektów, których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza 2 mln zł.



Ocena merytoryczna - kryteria merytoryczne
4. Spójność zadań przewidzianych do realizacji w ramach projektu oraz trafność

doboru i opisu tych zadań w tym opis:

• uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;

• planowanego sposobu realizacji zadań;

• sposobu realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności
dla osób z niepełnosprawnościami;

• wartości wskaźników realizacji właściwego celu szczegółowego PO WER lub
innych wskaźników określonych we wniosku o dofinansowanie, które zostaną
osiągnięte w ramach zadań;

• sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów projektu (o ile dotyczy);

• uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji poszczególnych zadań (o ile
dotyczy) oraz trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot ryczałtowych i
dokumentów potwierdzających ich wykonanie ( o ile dotyczy).

(waga kryterium max/min 20/12)
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Ocena merytoryczna - kryteria merytoryczne
5. Zaangażowanie potencjału wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy), 

w tym w szczególności:

• potencjału kadrowego wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i 
sposobu jego wykorzystania w ramach projektu (kluczowych osób, 
które zostaną zaangażowane do realizacji projektu oraz ich 
planowanej funkcji w projekcie);

• potencjału technicznego, w tym sprzętowego i warunków lokalowych 
wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy) i sposobu jego 
wykorzystania w ramach projektu;

• zasobów finansowych, jakie wniesie do projektu wnioskodawca i 
partnerzy (o ile dotyczy).

(waga kryterium max/min 15/9)
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Ocena merytoryczna - kryteria merytoryczne

6. Adekwatność opisu potencjału społecznego wnioskodawcy
i partnerów (o ile dotyczy) do zakresu realizacji projektu, w tym
uzasadnienie dlaczego doświadczenie wnioskodawcy i partnerów
(o ile dotyczy) jest adekwatne do zakresu realizacji projektu,
z uwzględnieniem dotychczasowej działalności wnioskodawcy
i partnerów prowadzonej:

• w obszarze wsparcia projektu;

• na rzecz grupy docelowej, do której skierowany będzie projekt;

• na określonym terytorium, którego będzie dotyczyć realizacja projektu

oraz wskazanie instytucji, które mogą potwierdzić potencjał społeczny
wnioskodawcy i parterów (o ile dotyczy).

(waga kryterium max/min 15/9)

37



Ocena merytoryczna - kryteria merytoryczne

7. Adekwatność sposobu zarządzania projektem do zakresu zadań w 
projekcie.

(waga kryterium max/min 5/3)

8. Prawidłowość sporządzenia budżetu projektu, w tym:

• kwalifikowalność wydatków,

• niezbędność wydatków do realizacji projektu i osiągania jego celów,

• racjonalność i efektywność wydatków projektu,

• poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot ryczałtowych,

• zgodność ze standardem i cenami rynkowymi określonymi w 
regulaminie konkursu.

(waga kryterium max/min 20/12)
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Ocena merytoryczna - kryteria merytoryczne

• Ocena spełniania kryteriów merytorycznych dokonywana jest w ramach
skali punktowej od 0 do 100 punktów oraz niezależnie przez dwóch
członków Komisji Oceny Projektów wybranych w drodze losowania.

• Spełnienie przez projekt kryteriów merytorycznych w minimalnym
zakresie oznacza uzyskanie od każdego z obydwu oceniających co
najmniej 60% punktów za spełnianie poszczególnych kryteriów.
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Negocjacje – etap oceny

W sytuacji gdy:

• wniosek od oceniającego uzyskał co najmniej 60% punktów
w poszczególnych kategoriach oceny spełniania ogólnych
kryteriów merytorycznych oraz

• oceniający stwierdził, że co najmniej jedno kryterium
horyzontalne lub merytoryczne wymaga korekty / wyjaśnień

oceniający kieruje projekt do kolejnego etapu oceny -
negocjacji, odpowiednio odnotowując ten fakt na karcie oceny
merytorycznej.



Negocjacje – etap oceny
Jeżeli w trakcie negocjacji:

• 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;

• KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyjaśnień dotyczących
określonych zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach
oceny projektu lub przewodniczącego KOP lub;

• do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany nie wynikające z kart oceny
merytorycznej lub uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających
z procesu negocjacji

negocjacje kończą się z wynikiem negatywnym.

Weryfikacji spełniania przez projekt warunków określonych w procesie
negocjacji (spełnienie/ niespełnienie powyższych elementów) oraz podjęcia
negocjacji w wyznaczonym terminie służy kryterium oceny. Weryfikacja
kryterium jest dokonywana przez jednego członka KOP.



Dziękujemy za uwagę

Departament Funduszy Strukturalnych
Ministerstwo Edukacji Narodowej

al. Szucha 25

tel. 022 34 74 881

fax 022 34 74 883

www.efs.men.gov.pl

www.funduszestrukturalne.gov.pl
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