Kryteria oceny strategicznej projektów realizowanych w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla MOF Poznania
Działanie 6.4 WRPO 2014+ Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku
pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi
Poddziałanie 6.4.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z
powodu opieki nad małymi dziećmi w ramach ZIT dla MOF Poznania
PI 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
Projekt P11 Strategii ZIT: Poprawa dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
Lp.

Nazwa kryterium

Opis znaczenia
Definicja
kryterium
Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami
punktowymi.
1.
Wniosek został złożony
T/N
Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod
przez podmiot uprawniony
Niespełnienie kryterium
względem zgodności z typem Beneficjenta
do uzyskania wsparcia w
skutkuje negatywną oceną określonym w Strategii ZIT w MOF Poznania
ramach Strategii ZIT w MOF strategiczną wniosku i jego wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru
wniosków dla Projektu P11 Poprawa
Poznania.
odrzuceniem.
Brak możliwości korekty dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3.
2.
Projektodawca składa nie
T/N
Ograniczona zostanie liczba „bliźniaczych”
więcej niż jeden wniosek o
Niespełnienie kryterium
projektów
składanych
przez
jednego
dofinansowanie projektu w
skutkuje negatywną
Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na
ramach konkursu.
oceną strategiczną
różnorodność
i
jakość
projektów
wniosku i jego
realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium
odrzuceniem.
to ułatwi również dostęp do otrzymania
Brak możliwości korekty dofinansowania
większej
liczbie
Wnioskodawców. Kryterium w przedmiotowym
brzmieniu odnosi się
wyłącznie do
występowania
danego
podmiotu
w
charakterze partnera wiodącego, a nie
partnera. Oznacza to, że niezależnie od
maksymalnie jednego wniosku, w którym
dany podmiot występuje w charakterze
partnera wiodącego, może występować w
innych wnioskach złożonych w tym samym
konkursie w charakterze partnera. W
przypadku złożenia więcej niż jednego
wniosku przez jednego Projektodawcę
wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs
wnioski zostaną odrzucone w związku z
niespełnieniem przez Projektodawcę kryterium
dopuszczającego.
3.
Miejsce realizacji projektu
T/N
Weryfikacji podlega miejsce realizacji
zgodne ze Strategią ZIT w
Niespełnienie kryterium
projektu pod względem zgodności z
MOF Poznania.
skutkuje negatywną oceną warunkami określonymi w Strategii ZIT w
strategiczną wniosku i jego MOF Poznania wersja aktualna na dzień
odrzuceniem.
ogłoszenia naboru wniosków dla projektu
Brak możliwości korekty strategicznego P11 Poprawa dostępu do
usług opieki nad dziećmi do lat 3.
4.
Cele, zakres i wskaźniki
T/N
Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem
projektu są zgodne ze
Niespełnienie kryterium
zgodności z celami określonymi w Strategii
Strategią ZIT w MOF
skutkuje negatywną oceną ZIT w MOF Poznania wersja aktualna na
Poznania.
strategiczną wniosku i jego dzień
ogłoszenia
naboru
wniosków,
odrzuceniem.
zgodność zakresu projektu z działaniami
Brak możliwości korekty wskazanymi w Strategii ZIT oraz zgodność
zadeklarowanych
wskaźników
ze
wskaźnikami realizacji Strategii ZIT.

1

5.

6.

7.

8.

9.

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest
skierowany do grup docelowych z MOF
Poznania (w przypadku osób fizycznych –
uczą się, pracują lub zamieszkują one na
obszarze MOF Poznania w rozumieniu
przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w
przypadku osób bezdomnych, przebywają
one na tym obszarze, a w przypadku innych
podmiotów
posiadają
one
jednostkę
organizacyjną
w
Miejskim
Obszarze
Funkcjonalnym Poznania.
Kryteria punktowe - Wniosek musi zdobyć co najmniej 60% ogólnej możliwej do uzyskania liczby
punktów.
Kompleksowe podejście do
0-2
Kryterium
dotyczy
całościowego/
rozwiązywania problemów
kompleksowego podejścia do rozwiązywania
wskazanych w Strategii ZIT
problemu dostępu do usług opieki nad
w MOF Poznania.
dziećmi do lat 3. Kompleksowe podejście
będzie oceniane na podstawie różnorodności
planowanych działań, wzajemnego związku i
dopełniania się planowanych działań.
Preferowane będą projekty zakładające jak
największą liczbę działań wskazanych w
Strategii ZIT w MOF Poznania wersja
aktualna na dzień ogłoszenia naboru
wniosków możliwych do realizacji w ramach
projektu strategicznego P11 i adekwatnych
do potrzeb grupy docelowej.
Współpraca wnioskodawcy z
0/1
Kryterium oceniane na podstawie informacji
partnerami społecznymi i/lub
Wnioskodawcy o zawartych przez niego
gospodarczymi dotycząca
umowach współpracy lub podpisanych
przygotowania i realizacji
listach
intencyjnych
z
partnerami
projektu.
społecznymi i/lub gospodarczymi w sprawie
przygotowania i realizacji projektu.
Skala ocen:
Współpraca potwierdzona umowami lub
listami intencyjnymi – 1 pkt,
Brak współpracy potwierdzonej umowami
lub listami intencyjnymi – 0 pkt.
Dotychczasowa działalność
0/1/2
W ramach kryterium oceniany będzie okres
Wnioskodawcy i jego
prowadzenia
przez
Wnioskodawcę
związek z MOF Poznania.
działalności w zakresie świadczenia usług
opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze
MOF Poznania liczony w dniu złożenia
wniosku
Skala ocen:
- działalność prowadzona krócej niż 2 lata 0 pkt.,
- działalność prowadzona krócej niż 3 lata 1 pkt.,
- działalność prowadzona 3 lata lub dłużej 2 pkt.
Strategiczny charakter
1-6
W ramach kryterium analizowane będą
projektu w kontekście
uzasadnienia i argumenty Wnioskodawcy
realizacji celów Strategii ZIT
dotyczące strategicznego charakteru projektu
w MOF Poznania.
w tym m.in.: potrzeby realizacji projektu w
kontekście problemów i wyzwań rozwoju
MOF Poznania, identyfikacji grupy docelowej
i dostosowania działań do potrzeb tej grupy,
wpływu projektu na wzrost zatrudnialności
osób sprawujących opiekę nad dziećmi do
lat 3. Sposób oceny kryterium zostanie
wskazany w dokumentacji konkursowej.
Projekt jest skierowany do
grup docelowych z
Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania

T/N
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
strategiczną wniosku i jego
odrzuceniem.
Brak możliwości korekty
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10.

Wpływ wartości wskaźników
przyjętych w projekcie na
realizację celów Strategii ZIT
w MOF Poznania.

1/2/3/4

11.

Projekt zakłada objęcie
aktywizacją zawodową
uczestników projektu.

0/2/4/6

12.

Odsetek miejsc opieki nad
dziećmi do lat trzech
tworzonych w projekcie,
znajduje się w gminie
wiejskiej lub wiejskomiejskiej lub miejskiej
liczącej mniej niż 20 tys.
mieszkańców.

0/1/2/4

Razem punktów:
(maksymalna liczba punktów
wynosi 25)

25
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Ocenie podlegać będzie wpływ przyjętych
wskaźników na osiągnięcie celów Strategii
ZIT w MOF Poznania wersja aktualna na
dzień
ogłoszenia
naboru
wniosków.
Wnioskodawca
otrzyma
punkty
proporcjonalnie do stopnia wypełnienia
przez projekt wskaźników Strategii ZIT w
MOF Poznania określonych w Regulaminie
konkursu. W celu obliczenia stopnia
realizacji wskaźników produktu stosuje się
współczynnik liczony wg wzoru:
(wartość docelowa wskaźnika 1 w projekcie/
wartość docelowa wskaźnika 1 wskazana w
Regulaminie konkursu) + … +(wartość
docelowa wskaźnika n w projekcie/ wartość
docelowa wskaźnika n wskazana w
Regulaminie konkursu) / liczba wskaźników
Skala oceny – współczynnik otrzymuje
wartość:
- do 0,25 – 1 pkt.,
- powyżej 0,25 do 0,5 - 2 pkt.,
- powyżej 0,5 do 1 – 3 pkt.
- powyżej 1 pkt. – 4 pkt.
Powyższe
kryterium
zakłada
objęcie
aktywizacja
zawodową
uczestników
projektu. Skuteczny powrót na rynek pracy
możliwy jest tylko dzięki kompleksowemu
wsparciu, tj.: oprócz zapewnienia miejsca
opieki nad dzieckiem, ważna jest także
aktywizacja zawodowa osób pozostających
bez zatrudnienia.
Skala oceny:
 aktywizacja zawodowa poniżej 30%
uczestników projektu - 0 pkt.
 aktywizacja
zawodowa
30-39%
uczestników projektu – 2 pkt.,
 aktywizacja
zawodowa
40-49%
uczestników projektu – 4 pkt.,
 aktywizacja zawodowa 50% i więcej
uczestników projektu – 6 pkt.
Kryterium przyczyni się do wyrównywania
szans pomiędzy obszarami wiejskimi i
miejskimi
w
Miejskim
Obszarze
Funkcjonalnym Poznania, gdyż wskaźnik
dzieci przebywających w żłobkach jest
nieporównywalnie wyższy na obszarach
miejskich w porównaniu
z obszarami
wiejskimi.
Skala ocen:
- poniżej 30% - 0 pkt.,
- 30% - 59,99% - 1 pkt.,
- 60% - 79,99% - 2 pkt.,
- 80% i więcej - 4 pkt.

Działanie 6.6 WRPO 2014+ Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez
działania prozdrowotne
Poddziałanie 6.6.2 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania
prozdrowotne w ramach ZIT dla MOF Poznania.
PI 8 vi. Aktywne i zdrowe starzenie się
Projekt P10 Strategii ZIT: Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej
w MOF Poznania.
Lp.

Nazwa kryterium

Opis znaczenia
Definicja
kryterium
Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami
punktowymi.
1.
Wniosek został złożony
T/N
Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod
przez podmiot uprawniony
Niespełnienie kryterium względem zgodności z typem Beneficjenta
do uzyskania wsparcia w
skutkuje negatywną
określonym w Strategii ZIT w MOF Poznania
ramach Strategii ZIT w MOF
oceną strategiczną
wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru
wniosków dla Projektu P10 Poprawa dostępu
Poznania.
wniosku i jego
do wysokiej jakości usług profilaktyki
odrzuceniem.
Brak możliwości korekty zdrowotnej w MOF Poznania.
2.
Miejsce realizacji projektu
T/N
Weryfikacji podlega miejsce realizacji
zgodne ze Strategią ZIT w
Niespełnienie kryterium projektu pod względem zgodności z
MOF Poznania.
skutkuje negatywną
warunkami określonymi w Strategii ZIT w
oceną strategiczną
MOF Poznania wersja aktualna na dzień
wniosku i jego
ogłoszenia naboru wniosków dla projektu
strategicznego P10 Poprawa dostępu do
odrzuceniem.
Brak możliwości korekty wysokiej jakości usług profilaktyki zdrowotnej
w MOF Poznania.
3.
Cele, zakres i wskaźniki
T/N
Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem
projektu są zgodne ze
Niespełnienie kryterium zgodności z celami określonymi w Strategii
Strategią ZIT w MOF
skutkuje negatywną
ZIT w MOF Poznania wersja aktualna na
Poznania.
oceną strategiczną
dzień ogłoszenia naboru wniosków, zgodność
wniosku i jego
zakresu projektu z działaniami wskazanymi w
odrzuceniem.
Strategii
ZIT
oraz
zgodność
Brak możliwości korekty zadeklarowanych
wskaźników
ze
wskaźnikami realizacji Strategii ZIT.
4.
Projekt jest skierowany do
T/N
Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest
grup docelowych z
Niespełnienie kryterium skierowany do grup docelowych z MOF
Miejskiego Obszaru
skutkuje negatywną
Poznania (w przypadku osób fizycznych –
Funkcjonalnego Poznania.
oceną strategiczną
uczą się, pracują lub zamieszkują one na
wniosku i jego
obszarze MOF Poznania w rozumieniu
odrzuceniem.
przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w
Brak możliwości korekty przypadku osób bezdomnych, przebywają
one na tym obszarze, a w przypadku innych
podmiotów
posiadają
one
jednostkę
organizacyjną
w
Miejskim
Obszarze
Funkcjonalnym Poznania).
5.
Projektodawca składa nie
T/N
Kryterium rekomendowane przez Komitet
więcej niż jeden wniosek
Niespełnienie kryterium Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w
o dofinansowanie projektu
skutkuje negatywną
sektorze zdrowia. Ograniczona zostanie
w ramach konkursu.
oceną strategiczną
liczba „bliźniaczych” projektów składanych
wniosku i jego
przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to
odrzuceniem.
korzystnie na różnorodność i jakość
Brak możliwości korekty projektów realizowanych przez Beneficjentów.
Kryterium to ułatwi również dostęp do
otrzymania dofinansowania większej liczbie
Wnioskodawców. Kryterium odnosi się do
występowania danego podmiotu w charakterze
partnera wiodącego lub partnera projektu.
Oznacza to, że jeden podmiot może
występować w tym samym konkursie w
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6.

7.

8.

9.

charakterze Wnioskodawcy/ partnera tylko w
jednym wniosku. W przypadku występowania
podmiotu w charakterze Wnioskodawcy/
partnera w więcej niż jednym wniosku
wszystkie te wnioski zostaną odrzucone w
związku
z
niespełnieniem
kryterium
dopuszczającego.
Kryteria punktowe - Wniosek musi zdobyć co najmniej 60% ogólnej możliwej do uzyskania liczby
punktów.
Wnioskodawca lub partner
0/3
Kryterium rekomendowane przez Komitet
jest podmiotem
Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w
wykonującym działalność
sektorze zdrowia. Wnioskodawca lub partner
leczniczą udzielającym
jest podmiotem wykonującym działalność
świadczeń POZ na
leczniczą udzielającym świadczeń opieki
podstawie zawartej umowy
zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
o udzielanie świadczeń
zdrowotna na podstawie zawartej umowy o
opieki zdrowotnej z
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z
dyrektorem właściwego
dyrektorem
właściwego
Oddziału
Oddziału Wojewódzkiego
Wojewódzkiego
Narodowego
Funduszu
Narodowego Funduszu
Zdrowia.
Spełnienie
przedmiotowego
Zdrowia.
kryterium będzie weryfikowane na podstawie
oświadczenia Wnioskodawcy zawartego w
treści wniosku.
Wnioskodawca lub partner
0/2
Kryterium rekomendowane przez Komitet
posiada co najmniej 3-letnie
Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w
doświadczenie w MOF
sektorze zdrowia. Wnioskodawcy lub partnerzy
Poznania w obszarze
posiadający kilkuletnie doświadczenie w
tematycznym, w którym
realizacji programów zdrowotnych w MOF
realizowany jest program
Poznania zapewnią wysoką jakość i
polityki zdrowotnej.
skuteczność
podejmowanych
działań.
Spełnienie przedmiotowego kryterium będzie
weryfikowane na podstawie oświadczenia
Wnioskodawcy zawartego w treści wniosku
oraz na podstawie danych zawartych w
rejestrze podmiotów wykonujących działalność
leczniczą.
Projekt przewiduje
0/1
Kryterium rekomendowane przez Komitet
partnerstwo z co najmniej
Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w
jedną organizacją
sektorze zdrowia. Kryterium ma na celu
pozarządową
wspieranie współpracy podmiotów leczniczych z
reprezentującą interesy
organizacjami pozarządowymi reprezentującymi
pacjentów i posiadającą co
interesy pacjentów w celu poprawy jakości
najmniej 2-letnie
działań
profilaktycznych
oraz
w celu
doświadczenie w zakresie
zwiększenia
skuteczności
oddziaływania
działań profilaktycznych z
programu profilaktycznego. Na potrzeby
zakresu danej grupy chorób.
realizacji WRPO 2014+ przez programy
profilaktyczne rozumie się programy polityki
zdrowotnej, które uzyskały pozytywną opinię
Agencji Oceny Technologii Medycznych i
Taryfikacji (AOTMiT) lub spełniły wszystkie
warunki wskazane w warunkowej opinii
AOTMiT. Spełnienie kryterium będzie
weryfikowane w oparciu o zapisy we wniosku
o dofinansowanie, wskazujące instytucje
zaangażowane
w
realizację
projektu
(partnerów projektu).
Projekt zakłada realizację
0/2
Kryterium rekomendowane przez Komitet
wsparcia również w
Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w
godzinach popołudniowych i
sektorze zdrowia. Kryterium przyczyni się do
wieczornych oraz w sobotę.
zmniejszenia barier w dostępie do badań
profilaktycznych m.in. dla osób pracujących.
Spełnienie kryterium będzie weryfikowane w
oparciu o zapisy we wniosku o dofinansowanie.
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10.

Komplementarność projektu
z innymi zrealizowanymi lub
będącymi w trakcie
realizacji projektami w
zakresie profilaktyki
zdrowotnej z MOF
Poznania.

0/1/2

11.

Strategiczny charakter
projektu w kontekście
realizacji celów Strategii ZIT
w MOF Poznania.

0/1/2/3/4/5

12.

Własne zaplecze i zasoby
wnioskodawcy do
wykonywania badań dalszej
pogłębionej diagnostyki oraz
konsultacji medycznej jeżeli
byłaby konieczna.
Liczba gmin, w których
będzie prowadzona na
miejscu kwalifikacja
uczestników do projektu
(pacjentów).

0/2

Premiowane będą projekty Wnioskodawców
którzy posiadają własne zaplecze i zasoby
do wykonywania badań dalszej pogłębionej
diagnostyki oraz konsultacji medycznej jeżeli
byłaby konieczna.

0/1/2/3/4/5/6

W ramach kryterium preferowane będą
projekty zapewniające przeprowadzenie
kwalifikacji
uczestników
do
projektu
(pacjentów)
na
miejscu,
w
sposób
bezpośredni w jak największej liczbie gmin
należących
do
Miejskiego
Obszaru
Funkcjonalnego Poznania.
Skala ocen:
kwalifikacja
uczestników
do
projektu
(pacjentów) na miejscu w:
- jednej gminie – 1 pkt.,
- 2 do 7 gminach – 2 pkt.,
- 8 do 13 gminach – 3 pkt.,
- 14 do 19 gminach - 4 pkt.
- 20 do 21 gmin - 5 pkt.
- 22 gminach - 6 pkt.

13.

6

Kryterium rekomendowane przez Komitet
Sterujący ds. koordynacji interwencji EFSI w
sektorze
zdrowia.
Komplementarność
projektów to ich dopełnianie się prowadzące
do realizacji zbieżnego celu. Warunkiem
koniecznym do określenia projektów jako
komplementarne jest ich uzupełniający się
charakter, wykluczający powielanie się
działań. Wnioskodawca powinien wykazać
komplementarność co najmniej w zakresie
tematyki i obszaru realizacji projektu w
odniesieniu
do
innych
adekwatnych
projektów, działań realizowanych w okresie 5
lat poprzedzających dzień złożenia wniosku
finansowanych ze środków europejskich,
krajowych lub własnych. Skala ocen:
- brak komplementarności z innymi projektami
- 0 pkt.,
- komplementarność z jednym projektem – 1
pkt.,
- komplementarność z dwoma lub więcej
projektami – 2 pkt.
W ramach kryterium analizowane będą
uzasadnienia i argumenty Wnioskodawcy
dotyczące strategicznego charakteru projektu
w tym m.in.: potrzeby realizacji projektu w
kontekście problemów i wyzwań rozwoju
MOF Poznania, kompleksowego podejścia
do rozwiązywania problemów wskazanych w
Strategii ZIT w MOF Poznania wersja
aktualna na dzień ogłoszenia naboru
wniosków, identyfikacji grupy docelowej i
dostosowania działań do potrzeb tej grupy,
wpływu
projektu
na
zapobieganie
dezaktywizacji zawodowej osób w wieku
aktywności zawodowej, wpływu projektu na
poprawę dostępności do wysokiej jakości
usług profilaktycznych na całym obszarze
MOF Poznania.

14.

Wsparcie w postaci opieki
nad osobą zależną.

0/2

Razem punktów:
(maksymalna liczba
punktów wynosi 25)

25

Premiowane będą projekty, w których
uczestnikom zapewnione zostanie wsparcie
w postaci opieki nad osobą zależną (jeśli
sprawowanie opieki nad osobą zależną
stanowi barierę w uczestnictwie w projekcie).
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Działanie 7.2 WRPO 2014+ Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania
PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w
tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
Projekt P12 Strategii ZIT: Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny i koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania
Lp.

Nazwa kryterium

Opis znaczenia
Definicja
kryterium
Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami
punktowymi.
1.
Wniosek został złożony
T/N
Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod
przez podmiot uprawniony
Niespełnienie kryterium względem zgodności z typem Beneficjenta
do uzyskania wsparcia w
skutkuje negatywną oceną określonym w Strategii ZIT w MOF Poznania
ramach Strategii ZIT w MOF
strategiczną wniosku i
wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru
wniosków dla Projektu P12 Poprawa dostępu
Poznania.
jego odrzuceniem.
Brak możliwości korekty do usług asystenta rodziny i koordynatora
rodzinnej pieczy zastępczej w MOF Poznania.
2.
Projektodawca składa nie
T/N
Ograniczona zostanie liczba „bliźniaczych”
więcej niż jeden wniosek o
Niespełnienie kryterium projektów
składanych
przez
jednego
dofinansowanie projektu w
skutkuje negatywną
Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na
ramach konkursu.
oceną strategiczną
różnorodność i jakość projektów realizowanych
wniosku i jego
przez Beneficjentów. Kryterium to ułatwi
odrzuceniem.
również dostęp do otrzymania dofinansowania
Brak możliwości korekty większej liczbie Wnioskodawców. Kryterium w
przedmiotowym
brzmieniu
odnosi
się
wyłącznie do występowania danego podmiotu w
charakterze partnera wiodącego, a nie
partnera. Oznacza to, że niezależnie od
maksymalnie jednego wniosku, w którym dany
podmiot występuje w charakterze partnera
wiodącego, może występować w innych
wnioskach złożonych w tym samym konkursie
w charakterze partnera. W przypadku złożenia
więcej niż jednego wniosku przez jednego
Projektodawcę
wszystkie
złożone
w
odpowiedzi na konkurs wnioski zostaną
odrzucone w związku z niespełnieniem przez
Projektodawcę kryterium dopuszczającego.
3.
Miejsce realizacji projektu
T/N
Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu
zgodne ze Strategią ZIT w
Niespełnienie kryterium pod względem zgodności z warunkami
MOF Poznania.
skutkuje negatywną oceną określonymi w Strategii ZIT w MOF Poznania
strategiczną wniosku i
wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru
wniosków dla projektu strategicznego P12
jego odrzuceniem.
Brak możliwości korekty Poprawa dostępu do usług asystenta rodziny i
koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w
MOF Poznania.
4.
Cele, zakres i wskaźniki
T/N
Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem
projektu są zgodne ze
Niespełnienie kryterium zgodności z celami określonymi w Strategii
Strategią ZIT w MOF
skutkuje negatywną oceną ZIT w MOF Poznania wersja aktualna na dzień
Poznania.
strategiczną wniosku i
ogłoszenia naboru wniosków, zgodność
jego odrzuceniem.
zakresu projektu z działaniami wskazanymi w
Brak możliwości korekty Strategii ZIT, zgodność zadeklarowanych
wskaźników
ze
wskaźnikami
realizacji
Strategii ZIT.
5.
Projekt jest skierowany do
T/N
Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest
grup docelowych z
Niespełnienie kryterium skierowany do grup docelowych z Miejskiego
Miejskiego Obszaru
skutkuje negatywną oceną Obszaru
Funkcjonalnego
Poznania
(w
Funkcjonalnego Poznania
strategiczną wniosku i
przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują
jego odrzuceniem.
lub zamieszkują one na obszarze MOF
Brak możliwości korekty Poznania w rozumieniu przepisów Kodeksu
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6.

7.

8.

9.

Cywilnego, natomiast w przypadku osób
bezdomnych, przebywają one na tym
obszarze, a w przypadku innych podmiotów
posiadają one jednostkę organizacyjną w
Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Poznania).
Kryteria punktowe - Wniosek musi zdobyć co najmniej 60% ogólnej możliwej do uzyskania liczby
punktów
Kompleksowe podejście do
0-2
Kryterium
dotyczy
całościowego/
rozwiązywania problemów
kompleksowego podejścia do rozwiązywania
wskazanych w Strategii ZIT
problemów w zakresie poprawy dostępności
w MOF Poznania.
do usług socjalnych. Kompleksowe podejście
będzie oceniane na podstawie różnorodności
planowanych działań, wzajemnego związku i
dopełniania się planowanych działań
Preferowane będą projekty zakładające jak
największą liczbę działań wskazanych w
Strategii ZIT w MOF Poznania wersja aktualna
na dzień ogłoszenia naboru wniosków
możliwych do realizacji w ramach projektu
strategicznego P12 Poprawa dostępu do usług
asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej
pieczy zastępczej w MOF Poznania i
adekwatnych do potrzeb grupy docelowej
Komplementarność projektu
0-2
Komplementarność
projektów
to
ich
z innymi zrealizowanymi lub
dopełnianie się prowadzące do realizacji
będącymi w trakcie realizacji
określonego celu. Warunkiem koniecznym do
projektami
określenia projektów jako komplementarne
Wnioskodawcy/Partnerów w
jest
ich
uzupełniający
się
charakter,
zakresie wsparcia rodzin z
wykluczający powielanie się działań.
problemami opiekuńczo –
Wnioskodawca
powinien
wykazać
wychowawczym z MOF
komplementarność co najmniej w zakresie
Poznania.
tematyki (wsparcie rodzin z problemami
opiekuńczo-wychowawczymi)
i
obszaru
realizacji projektu w odniesieniu do innych
adekwatnych projektów, działań realizowanych
w okresie 5 lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku finansowanych ze środków
europejskich, krajowych lub własnych.
Strategiczny charakter
1-4
W ramach kryterium analizowane będą
projektu w kontekście
uzasadnienia i argumenty Wnioskodawcy
realizacji celów Strategii ZIT
dotyczące strategicznego charakteru projektu
w MOF Poznania.
w tym m.in. potrzeby realizacji projektu w
kontekście problemów i wyzwań rozwoju MOF
Poznania, identyfikacji grupy docelowej i
dostosowania działań do potrzeb tej grupy,
wpływu projektu na poprawę dostępu do usług
asystenta rodzinnego i koordynatora pieczy
zastępczej, ukierunkowania wsparcia do gmin
wiejskich oraz miejsko-wiejskich.
Wpływ wartości wskaźników
1/2/3/4
Ocenie podlegać będzie wpływ przyjętych
przyjętych w projekcie na
wskaźników na osiągnięcie celów Strategii ZIT
realizację celów Strategii
w MOF Poznania wersja aktualna na dzień
ZIT w MOF Poznania.
ogłoszenia naboru wniosków. Wnioskodawca
otrzyma punkty proporcjonalnie do stopnia
wypełnienia
przez
projekt
wskaźników
Strategii ZIT w MOF Poznania określonych w
Regulaminie konkursu. W celu obliczenia
stopnia realizacji wskaźników produktu stosuje
się współczynnik liczony wg wzoru:
(wartość docelowa wskaźnika 1 w projekcie/
wartość docelowa wskaźnika 1 wskazana w
Regulaminie konkursu) + … + (wartość
docelowa wskaźnika n w projekcie/ wartość
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10.

Projektodawca zapewnia
wsparcie w postaci
asystentury rodzinnej na
obszarze gminy/gmin, na
terenie których istnieje
największe zapotrzebowanie
na te usługi.

Razem punktów:
(maksymalna liczba
punktów wynosi 20)

1/2/3/4/5/8

20
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docelowa wskaźnika n wskazana w
Regulaminie konkursu) / liczba wskaźników.
Skala oceny - współczynnik otrzymuje
wartość:
- do 0,25 – 1 pkt.,
- powyżej 0,25 do 0,5 - 2 pkt.,
- powyżej 0,5 do 1 – 3 pkt.,
- powyżej 1 pkt. – 4 pkt.
Podstawowym narzędziem wsparcia rodziny
przeżywającej
trudności
opiekuńczowychowawcze jest usługa asystenta rodziny,
który
udziela
wsparcia
psychicznego,
emocjonalnego, pełni funkcję diagnostycznomonitorującą,
opiekuńczą,
doradczą,
mediacyjną,
wychowawczą,
motywującoaktywizującą oraz koordynuje działania
skierowane na rodzinę. Zgodnie ze wstępnymi
wynikami badania przeprowadzonego w
ramach projektu „Diagnoza sektora usług
społecznych w województwie wielkopolskim
wraz z rekomendacjami” należy dążyć do
tego, aby usługa asystenta rodziny dostępna
była dla jak największej liczby rodzin
potrzebujących. Zgodnie z zapisami ustawy o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
z dnia 9 czerwca 2011 r. liczba rodzin, z
którymi jeden asystent rodziny może w tym
samym czasie prowadzić pracę, jest uzależniona
od stopnia trudności wykonywanych zadań,
jednak nie może przekroczyć 15. W związku z
powyższym kryterium ma przyczynić się do
poprawy przede wszystkim jakości usług
świadczonych na rzecz wsparcia rodziny w
formie
asystentury
rodzinnej
poprzez
zwiększenie liczby asystentów rodziny na tych
obszarach, na których istnieje największe
zapotrzebowanie na ten rodzaj usługi.
Przez gminę o największym zapotrzebowaniu
na usługi asystenta rodziny należy rozumieć
gminę, na terenie której współczynnik
niedoboru etatów asystenta rodziny jest
największy.
Projektodawca jest zobowiązany każdorazowo
do dokonania analizy obecnego stanu
zapotrzebowania na usługę asystenta rodziny.
Skala ocen:
1 pkt – objęcie wsparciem 1-3 gmin o
największym zapotrzebowaniu na usługi
asystenta rodziny (3 pkt jeśli dane gminy
występują w charakterze partnera)
2 pkt – objęcie wsparciem 4-5 gmin o
największym zapotrzebowaniu na usługi
asystenta rodziny (5 pkt jeśli dane gminy
występują w charakterze partnera),
4 pkt – objęcie wsparciem powyżej 5 gmin o
największym zapotrzebowaniu na usługi
asystenta rodziny (8 pkt jeśli dane gminy
występują w charakterze partnera).

Działanie 8.1 WRPO 2014+ Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania
PI 10i. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne
podjęcie kształcenia i szkolenia
Projekt P4.1 Strategii ZIT: „Uczeń z pasją” – kompleksowe wsparcie uczniów szkół
podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa kryterium

Opis znaczenia
Definicja
kryterium
Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami
punktowymi.
Wniosek został złożony
T/N
Weryfikacji
podlega
Wnioskodawca
pod
przez podmiot uprawniony
Niespełnienie kryterium
względem zgodności z typem Beneficjenta
do uzyskania wsparcia w
skutkuje negatywną oceną określonym w Strategii ZIT w MOF Poznania
ramach Strategii ZIT w
strategiczną wniosku i jego wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru
wniosków dla Projektu P4.1 „Uczeń z pasją” –
MOF Poznania.
odrzuceniem.
kompleksowe
wsparcie
uczniów
szkół
Brak możliwości korekty
podstawowych i gimnazjów w wyborze optymalnych
ścieżek edukacyjnych i zawodowych.
Miejsce realizacji projektu
T/N
Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu
zgodne ze Strategią ZIT w
Niespełnienie kryterium
pod
względem
zgodności
z
warunkami
MOF Poznania.
skutkuje negatywną oceną określonymi w Strategii ZIT w MOF Poznania
strategiczną wniosku i jego wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru
odrzuceniem.
wniosków dla projektu strategicznego P4.1
Brak możliwości korekty
„Uczeń z pasją” – kompleksowe wsparcie uczniów
szkół podstawowych i gimnazjów w wyborze
optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych.
Cele, zakres i wskaźniki
T/N
Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem
projektu są zgodne ze
Niespełnienie kryterium
zgodności z celami określonymi w Strategii ZIT w
Strategią ZIT w MOF
skutkuje negatywną oceną MOF Poznania wersja aktualna na dzień
Poznania.
strategiczną wniosku i jego ogłoszenia naboru wniosków, zgodność zakresu
odrzuceniem.
projektu z działaniami wskazanymi w Strategii
ZIT, zgodność zadeklarowanych wskaźników ze
Brak możliwości korekty
wskaźnikami realizacji Strategii ZIT.
Projekt jest skierowany do
T/N
Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest
grup docelowych
Niespełnienie kryterium
skierowany do grup docelowych z Miejskiego
z Miejskiego Obszaru
skutkuje negatywną oceną Obszaru Funkcjonalnego Poznania (w przypadku
Funkcjonalnego Poznania
strategiczną wniosku i jego osób fizycznych – uczą się, pracują lub
odrzuceniem.
zamieszkują one na obszarze MOF Poznania w
Brak możliwości korekty
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
natomiast w przypadku osób bezdomnych,
przebywają one na tym obszarze, a w przypadku
innych podmiotów posiadają one jednostkę
organizacyjną
w
Miejskim
Obszarze
Funkcjonalnym Poznania).
Organ prowadzący każdej
T/N
Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca zawarł w
szkoły objętej wsparciem
Niespełnienie kryterium
treści wniosku o dofinansowanie informacje o
w projekcie deklaruje
skutkuje negatywną oceną złożeniu deklaracji współpracy przy realizacji
współpracę przy realizacji
strategiczną wniosku i jego projektu przez organy prowadzące wszystkich
projektu.
odrzuceniem.
szkół objętych wsparciem w projekcie.
Brak możliwości korekty
Kryterium wynika z zapisu Strategii w MOF
Poznania „Realizacja wizji rozwoju w skali całej
Metropolii oznacza:
 integrację działań w rozwiązywaniu problemów
przekraczających
granice
administracyjne,
wynikających z uwarunkowań przyrodniczych,
społecznych
i
gospodarczych
obszaru
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Metropolii Poznań,
 wytyczanie kierunków rozwoju społecznogospodarczego, wdrażanie wspólnej strategii
rozwoju,
 budowanie wśród mieszkańców nowego typu
tożsamości i myślenia metropolitalnego.”
Dlatego też niezwykle istotny dla realizacji celów
Strategii jest świadomy udział w projekcie organów
prowadzących szkoły.
Kryteria punktowe - Wniosek musi zdobyć co najmniej 60% ogólnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
6.
Udział w projekcie
0/1
Ocenie podlegać będzie, czy w projekcie będą
pracowników naukowobrać udział pracownicy naukowo-dydaktyczni
dydaktycznych uczelni
uczelni wyższych z dorobkiem naukowym
wyższych.
adekwatnym do powierzonych im zadań w
ramach projektu oraz gwarantującym wysoką
jakość realizacji tych zadań. Kryterium wynika z
zapisów Strategii ZIT w MOF Poznania, zgodnie z
którymi preferowane będą projekty realizowane z
udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych
uczelni wyższych.
Tak – 1 pkt.,
Nie – 0 pkt.
7.
Strategiczny charakter
1-3
W ramach kryterium analizowane będą podane
projektu w kontekście
we wniosku o dofinansowanie informacje,
realizacji celów Strategii
uzasadnienia i argumenty Wnioskodawcy dotyczące
ZIT w MOF Poznania.
strategicznego charakteru projektu w tym m.in.:
potrzeby realizacji projektu w kontekście
problemów i wyzwań rozwoju MOF Poznania,
zgodności
projektu
z
udokumentowanymi
potrzebami i deficytami procesu edukacji,
zastosowania aktywnych metod nauczania,
wpływu
projektu
na
rozwój
kompetencji
kluczowych niezbędnych na rynku pracy, zakres i
jakość planowanych w projekcie działań wspierających
uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
(w tym uczniów niepełnosprawnych).
8.
Wpływ wartości
1/2/3
Ocenie podlegać będzie wpływ przyjętych
wskaźników przyjętych w
wskaźników na osiągnięcie celów Strategii ZIT w
projekcie na realizację
MOF Poznania wersja aktualna na dzień
celów Strategii ZIT w MOF
ogłoszenia naboru wniosków. Wnioskodawca
Poznania.
otrzyma punkty proporcjonalnie do stopnia
wypełnienia przez projekt wskaźników Strategii
ZIT w MOF Poznania określonych w Regulaminie
konkursu. W celu obliczenia stopnia realizacji
wskaźników produktu stosuje się współczynnik
liczony wg wzoru:
(wartość docelowa wskaźnika 1 w projekcie/
wartość docelowa wskaźnika 1 wskazana w
Regulaminie konkursu) + … +(wartość docelowa
wskaźnika n w projekcie/ wartość docelowa
wskaźnika n wskazana w Regulaminie konkursu)
/ liczba wskaźników.
Skala oceny - współczynnik otrzymuje wartość:
- do 0,3 – 1 pkt.,
- powyżej 0,3 do 1 – 2 pkt.,
- powyżej 1 pkt. – 3 pkt.
9.
Liczba uczniów objętych
0/1/2
W ramach kryterium będzie oceniana liczba
wsparciem w ramach
uczniów objętych wsparciem w projekcie.
projektu.
Skala ocen:
- poniżej 250 uczniów – 0 pkt.,
- 250 - 500 uczniów – 1 pkt.,
- powyżej 500 uczniów – 2 pkt.
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10.

Obszar Metropolii Poznań
objęty projektem.

0/1/2/3

11.

Wyrównywanie szans
edukacyjnych pomiędzy
obszarami wiejskimi i
miejskimi w Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym
Poznania.

0/3/5

12.

Wykorzystanie w pracy
dydaktycznej epodręczników/
e-zasobów/e-materiałów
dydaktycznych
stworzonych dzięki
środkom EFS

0/1

13.

Podnoszenie kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli
(jeżeli dotyczy)

14.

Projekt zakłada wsparcie
szkół specjalnych

0/2

Razem punktów:
(maksymalna liczba
punktów wynosi 24)

24

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać
liczba gmin, na obszarze których będzie
realizowany projekt.
Skala ocen: projekt realizowany na obszarze:
- jednej gminy – 0 pkt.,
- 2 do 4 gmin – 1 pkt.,
- 5 do 7 gmin – 2 pkt.,
- 8 lub więcej gmin - 3 pkt.
Przedmiotowe kryterium umożliwi kierowanie
wsparcia do obszarów wiejskich tj. obszarów o
niskim stopniu upowszechnienia edukacji.
Premiowane będą projekty, w których odsetek
szkół leżących w gminie wiejskiej lub wiejskomiejskiej lub miejskiej liczącej mniej niż 20 tys.
mieszkańców, do ogólnej liczby szkół objętych
wsparciem w projekcie będzie stanowił:
- do 30% - 0 pkt.,
- 30-40% - 3 pkt.,
- Powyżej 40% - 5 pkt.
Kryterium przyczyni się do efektywnego
wykorzystania e-podręczników, e-zasobów lub emateriałów dydaktycznych stworzonych dzięki
środkom z EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020,
które zostały dopuszczone do użytku szkolnego
przez MEN.
Skala ocen:
- brak wykorzystania ww. dydaktycznych
materiałów elektronicznych przez szkoły lub
placówki oświaty – 0 pkt,
- wykorzystywanie ww. dydaktycznych materiałów
elektronicznych przez szkoły lub placówki
oświaty i/lub w ramach niniejszego projektu
wnioskodawca planuje prowadzenie szkoleń dla
nauczycieli z wykorzystania w nauczaniu ww.
dydaktycznych materiałów elektronicznych – 1 pkt.
W przypadku realizacji projektu zakładającego
wsparcie indywidualnej pracy z uczniem ze
specjalnymi
potrzebami
rozwojowymi
i
edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego,
premiowane będą projekty, które zakładają wzrost
umiejętności, kompetencji i kwalifikacji nauczycieli
w zakresu:
- pedagogiki specjalnej – 2 pkt
lub
- kompetencji wychowawczych – 2 pkt
W przypadku założenia we wniosku o
dofinansowanie realizacji obu ww. form, za
spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie
przyznane 4 pkt.
Ocenie podlega, czy projekt zakłada objęcie
wsparciem szkół specjalnych, o których mowa w
art. 3 pkt 1a ustawy o systemie oświaty.
Premiowanie projektów kierujących wsparcie do
szkół specjalnych jest zgodne z zapisami projektu
zmiany Umowy Partnerstwa przyjętego uchwałą
Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2017r.
Tak – 2 pkt.,
Nie – 0 pkt

0/2/4
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Działanie 8.1 WRPO 2014+ Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki
szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania
PI 10i. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz
zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz
kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem
formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne
podjęcie kształcenia i szkolenia
Projekt P4.2 Strategii ZIT: Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w gimnazjach i
szkołach ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa kryterium

Opis znaczenia
Definicja
kryterium
Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami
punktowymi.
Wniosek został złożony przez
T/N
Weryfikacji
podlega
Wnioskodawca
pod
podmiot uprawniony do
Niespełnienie kryterium
względem zgodności z typem Beneficjenta
uzyskania wsparcia w ramach skutkuje negatywną oceną określonym w Strategii ZIT w MOF Poznania
Strategii ZIT w MOF
strategiczną wniosku i jego wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru
wniosków dla Projektu P 4.2 Wsparcie nauczania
Poznania.
odrzuceniem.
matematyki i informatyki w gimnazjach i szkołach
Brak możliwości korekty
ponadgimnazjalnych oraz szkołach podstawowych
i ponadpodstawowych.
Miejsce realizacji projektu
T/N
Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu
zgodne ze Strategią ZIT w
Niespełnienie kryterium
pod
względem
zgodności
z
warunkami
MOF Poznania.
skutkuje negatywną oceną określonymi w Strategii ZIT w MOF Poznania
strategiczną wniosku i jego wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru
odrzuceniem.
wniosków dla projektu strategicznego P 4.2
Wsparcie nauczania matematyki i informatyki w
Brak możliwości korekty
gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych oraz
szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Cele, zakres i wskaźniki
T/N
Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem
projektu są zgodne ze
Niespełnienie kryterium
zgodności z celami określonymi w Strategii ZIT w
Strategią ZIT w MOF
skutkuje negatywną oceną MOF Poznania wersja aktualna na dzień
Poznania.
strategiczną wniosku i jego ogłoszenia naboru wniosków, zgodność zakresu
odrzuceniem.
projektu z działaniami wskazanymi w Strategii
Brak możliwości korekty
ZIT, zgodność zadeklarowanych wskaźników ze
wskaźnikami realizacji Strategii ZIT.
Projekt jest skierowany do
T/N
Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest
grup docelowych
Niespełnienie kryterium
skierowany do grup docelowych z Miejskiego
z Miejskiego Obszaru
skutkuje negatywną oceną Obszaru Funkcjonalnego Poznania (w przypadku
Funkcjonalnego Poznania
strategiczną wniosku i jego osób fizycznych – uczą się, pracują lub
odrzuceniem.
zamieszkują one na obszarze MOF Poznania w
Brak możliwości korekty
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego,
natomiast w przypadku osób bezdomnych,
przebywają one na tym obszarze, a w przypadku
innych podmiotów posiadają one jednostkę
organizacyjną
w
Miejskim
Obszarze
Funkcjonalnym Poznania).
Organ prowadzący każdej
T/N
Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca zawarł w
szkoły objętej wsparciem w
Niespełnienie kryterium
treści wniosku o dofinansowanie informacje o
projekcie deklaruje
skutkuje negatywną oceną złożonych deklaracjach współpracy przy realizacji
współpracę przy realizacji
strategiczną wniosku i jego projektu przez organy prowadzące wszystkich
projektu.
odrzuceniem.
szkół objętych wsparciem w projekcie.
Brak możliwości korekty
Kryterium wynika z zapisu Strategii w MOF
Poznania: „Realizacja wizji rozwoju w skali całej
Metropolii oznacza:
 integrację
działań
w
rozwiązywaniu
problemów
przekraczających
granice
administracyjne,
wynikających
z
uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i
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gospodarczych obszaru Metropolii Poznań,
wytyczanie kierunków rozwoju społecznogospodarczego, wdrażanie wspólnej strategii
rozwoju,
 budowanie wśród mieszkańców nowego typu
tożsamości i myślenia metropolitalnego.”
Dlatego też niezwykle istotny dla realizacji celów
Strategii jest świadomy udział w projekcie
organów prowadzących szkoły.
Kryteria punktowe - Wniosek musi zdobyć co najmniej 60% ogólnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
6.
Udział w projekcie
0/1
Ocenie podlegać będzie, czy w projekcie będą
pracowników naukowobrać udział pracownicy naukowo-dydaktyczni
dydaktycznych uczelni
uczelni wyższych z dorobkiem naukowym
wyższych.
adekwatnym do powierzonych im zadań w
ramach projektu oraz gwarantującym wysoką
jakość realizacji tych zadań. Kryterium wynika z
zapisów Strategii ZIT w MOF Poznania, zgodnie z
którymi preferowane będą projekty realizowane z
udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych
uczelni wyższych.
Tak – 1 pkt.,
Nie – 0 pkt.
7.
Strategiczny charakter
1-3
W ramach kryterium analizowane będą podane
projektu w kontekście
we wniosku o dofinansowanie informacje,
realizacji celów Strategii ZIT
uzasadnienia i argumenty Wnioskodawcy dotyczące
w MOF Poznania.
strategicznego charakteru projektu w tym m.in.:
potrzeby realizacji projektu w kontekście problemów i
wyzwań rozwoju MOF Poznania, zgodności
projektu z udokumentowanymi potrzebami i
deficytami procesu edukacji, zastosowania
aktywnych metod nauczania, wpływu projektu na
rozwój kompetencji kluczowych niezbędnych na
rynku pracy, zakres i jakość planowanych w
projekcie działań wspierających uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym
uczniów niepełnosprawnych).
8.
Wpływ wartości wskaźników
1/2/3
Ocenie podlegać będzie wpływ przyjętych
przyjętych w projekcie na
wskaźników na osiągnięcie celów Strategii ZIT w
realizację celów Strategii ZIT
MOF Poznania wersja aktualna na dzień
w MOF Poznania.
ogłoszenia naboru wniosków. Wnioskodawca
otrzyma punkty proporcjonalnie do stopnia
wypełnienia przez projekt wskaźników Strategii
ZIT w MOF Poznania określonych w Regulaminie
konkursu. W celu obliczenia stopnia realizacji
wskaźników produktu stosuje się współczynnik
liczony wg wzoru:
(wartość docelowa wskaźnika 1 w projekcie/
wartość docelowa wskaźnika 1 wskazana w
Regulaminie konkursu) + …+(wartość docelowa
wskaźnika n w projekcie/ wartość docelowa
wskaźnika n wskazana w Regulaminie konkursu)
/ liczba wskaźników.
Skala oceny - współczynnik otrzymuje wartość:
- do 0,3 – 1 pkt.,
- powyżej 0,3 do 1 – 2 pkt.,
- powyżej 1 pkt. – 3 pkt.
9.
Liczba uczniów objętych
0/1/2
W ramach kryterium będzie oceniana liczba
wsparciem w ramach
uczniów objętych wsparciem w projekcie.
projektu.
Skala ocen:
- poniżej 50 uczniów – 0 pkt.,
- 50 - 100 uczniów – 1 pkt.,
- powyżej 100 uczniów – 2 pkt.
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10.

Obszar Metropolii Poznań
objęty projektem.

1/2/3

11.

Wyrównywanie szans
edukacyjnych pomiędzy
obszarami wiejskimi i
miejskimi w Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym
Poznania.

0/3/5

12.

Wykorzystanie w pracy
dydaktycznej e-podręczników/
e-zasobów/e-materiałów
dydaktycznych stworzonych
dzięki środkom EFS

0/1

13.

Podnoszenie kompetencji i
kwalifikacji nauczycieli (jeżeli
dotyczy)

0/2/4

14.

Projekt zakłada wsparcie
szkół specjalnych

0/2

Razem punktów:
(maksymalna liczba punktów
wynosi 24)

24

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać
liczba gmin, na obszarze których będzie
realizowany projekt.
Skala ocen: projekt realizowany na obszarze:
- jednej gminy – 1 pkt.,
- 2 do 3 gmin – 2 pkt.,
- 4 lub więcej gmin - 3 pkt.
Przedmiotowe kryterium umożliwi kierowanie
wsparcia do obszarów wiejskich tj. obszarów o
niskim stopniu upowszechnienia edukacji.
Premiowane będą projekty, w których odsetek
szkół leżących w gminie wiejskiej lub wiejskomiejskiej lub miejskiej liczącej mniej niż 20 tys.
mieszkańców, do ogólnej liczby szkół objętych
wsparciem w projekcie będzie stanowił:
- do 30% - 0 pkt.,
- 30-40% - 3 pkt.,
- powyżej 40% - 5 pkt.
Kryterium przyczyni się do efektywnego
wykorzystania e-podręczników, e-zasobów lub emateriałów dydaktycznych stworzonych dzięki
środkom z EFS w latach 2007-2013 i 2014-2020,
które zostały dopuszczone do użytku szkolnego
przez MEN.
Skala ocen:
- brak wykorzystania ww. dydaktycznych
materiałów elektronicznych przez szkoły lub
placówki oświaty – 0 pkt,
- wykorzystywanie ww. dydaktycznych materiałów
elektronicznych przez szkoły lub placówki
oświaty i/lub w ramach niniejszego projektu
wnioskodawca planuje prowadzenie szkoleń dla
nauczycieli z wykorzystania w nauczaniu ww.
dydaktycznych materiałów elektronicznych – 1 pkt.
W przypadku realizacji projektu zakładającego
wsparcie indywidualnej pracy z uczniem ze
specjalnymi
potrzebami
rozwojowymi
i
edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego,
premiowane będą projekty, które zakładają
wzrost umiejętności, kompetencji i kwalifikacji
nauczycieli w zakresu:
- pedagogiki specjalnej – 2 pkt
lub
- kompetencji wychowawczych – 2 pkt
W przypadku założenia we wniosku o
dofinansowanie realizacji obu ww. form, za
spełnienie przedmiotowego kryterium zostanie
przyznane 4 pkt.
Ocenie podlega, czy projekt zakłada objęcie
wsparciem szkół specjalnych, o których mowa w
art. 3 pkt 1a ustawy o systemie oświaty.
Premiowanie projektów kierujących wsparcie do
szkół specjalnych jest zgodne z zapisami projektu
zmiany Umowy Partnerstwa przyjętego uchwałą
Rady Ministrów z dnia 5 lipca 2017r.
Tak – 2 pkt.,
Nie – 0 pkt
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Działanie 8.3 WRPO 2014+ Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF
Poznania
PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z
pracodawcami
Projekt P3.1 Strategii ZIT: Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek systemu oświaty
prowadzących kształcenie zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i zawodowych
Lp.

Nazwa kryterium

Opis znaczenia
Definicja
kryterium
Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami
punktowymi.
1. Wniosek został złożony
T/N
Weryfikacji
podlega
Wnioskodawca
pod
przez podmiot uprawniony
Niespełnienie kryterium
względem zgodności z typem Beneficjenta
do uzyskania wsparcia w
skutkuje negatywną oceną określonym w Strategii ZIT w MOF Poznania
ramach Strategii ZIT w MOF strategiczną wniosku i jego wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru
wniosków dla Projektu P 3 Wzmacnianie
Poznania.
odrzuceniem.
systemu kształcenia zawodowego oraz jego
Brak możliwości korekty
dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
2. Miejsce realizacji projektu
T/N
Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu
zgodne ze Strategią ZIT w
Niespełnienie kryterium
pod względem zgodności z warunkami
MOF Poznania.
skutkuje negatywną oceną określonymi w Strategii ZIT w MOF Poznania
strategiczną wniosku i jego wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru
odrzuceniem.
wniosków dla projektu strategicznego P3
Wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego
Brak możliwości korekty
oraz jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
3. Cele, zakres i wskaźniki
T/N
Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem
projektu są zgodne ze
Niespełnienie kryterium
zgodności z celami określonymi w Strategii ZIT
Strategią ZIT w MOF
skutkuje negatywną oceną w MOF Poznania wersja aktualna na dzień
Poznania.
strategiczną wniosku i jego ogłoszenia naboru wniosków, zgodność zakresu
odrzuceniem.
projektu z działaniami wskazanymi w Strategii
Brak możliwości korekty
ZIT, zgodność zadeklarowanych wskaźników ze
wskaźnikami realizacji Strategii ZIT.
4. Projekt jest skierowany do
T/N
Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest
grup docelowych z
Niespełnienie kryterium
skierowany do grup docelowych z Miejskiego
Miejskiego Obszaru
skutkuje negatywną oceną Obszaru
Funkcjonalnego
Poznania
(w
Funkcjonalnego Poznania.
strategiczną wniosku i jego przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują
odrzuceniem.
lub zamieszkują one na obszarze MOF
Brak możliwości korekty
Poznania w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, natomiast w przypadku osób
bezdomnych, przebywają one na tym obszarze,
a w przypadku innych podmiotów posiadają one
jednostkę organizacyjną w Miejskim Obszarze
Funkcjonalnym Poznania).
5. Organ prowadzący każdej
T/N
Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca zawarł
szkoły lub placówki
Niespełnienie kryterium
w treści wniosku o dofinansowanie informacje o
kształcenia zawodowego
skutkuje negatywną oceną złożonych
deklaracjach
współpracy przy
objętej wsparciem w
strategiczną wniosku i jego realizacji projektu przez organy prowadzące
projekcie deklaruje
odrzuceniem.
wszystkich szkół lub placówek kształcenia
współpracę przy realizacji
Brak możliwości korekty
zawodowego objętych wsparciem w projekcie.
projektu.
Kryterium wynika z zapisu Strategii w MOF
Poznania: „Realizacja wizji rozwoju w skali całej
Metropolii oznacza:
 integrację
działań
w
rozwiązywaniu
problemów
przekraczających
granice
administracyjne,
wynikających
z
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uwarunkowań przyrodniczych, społecznych
i gospodarczych obszaru Metropolii Poznań,
 wytyczanie kierunków rozwoju społecznogospodarczego,
wdrażanie
wspólnej
strategii rozwoju,
 budowanie wśród mieszkańców nowego
typu
tożsamości
i
myślenia
metropolitalnego.”
Dlatego też niezwykle istotny dla realizacji
celów Strategii jest świadomy udział w projekcie
organów prowadzących szkoły.
Wsparcie inwestycyjne w ramach Projektu P3.1
6. Przedsięwzięcie jest
T/N/ND
Wsparcie uczniów/wychowanków szkół i placówek
komplementarne i
Niespełnienie kryterium
zintegrowane z działaniami
skutkuje negatywną oceną systemu oświaty prowadzących kształcenie
podejmowanymi ze środków strategiczną wniosku i jego zawodowe w doskonaleniu ścieżek edukacyjnych i
zawodowych możliwe jest wyłącznie w powiązaniu
EFRR.
odrzuceniem.
Brak możliwości korekty
z działaniami realizowanymi z EFRR w ramach
Projektu P2 Rozwój infrastruktury placówek
kształcenia zawodowego w MOF Poznania jako
element uzupełniający interwencje EFRR,
prowadzący do osiągnięcia celów wynikających z
Celu tematycznego 10.
Weryfikacji podlegać będzie, czy Projektodawca
złożył lub złoży wniosek o dofinansowanie
realizacji projektu w konkursie na projekty
infrastrukturalne współfinansowane ze środków
EFRR w ramach P2 Rozwój infrastruktury
placówek kształcenia zawodowego w MOF
Poznania powiązane ze sobą tematycznie w
ramach wspólnego celu, jaki ma zostać osiągnięty
dzięki ich realizacji.
W przypadku wyboru projektu do dofinansowania
warunkiem podpisania umowy ze środków EFS
będzie otrzymanie dofinansowania ze środków
EFRR.
Kryteria punktowe - Wniosek musi zdobyć co najmniej 60% ogólnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
7. Kompleksowe podejście do
0-2
Kryterium dotyczy całościowego/kompleksowego
rozwiązywania problemów
podejścia do rozwiązywania problemu podnoszenia
wskazanych w Strategii ZIT
jakości kształcenia zawodowego. Kompleksowe
w MOF Poznania.
podejście będzie oceniane na podstawie
różnorodności planowanych działań, wzajemnego
związku i dopełniania się planowanych działań.
Preferowane będą projekty zakładające jak
największą liczbę działań wskazanych w Strategii
ZIT w MOF Poznania wersja aktualna na dzień
ogłoszenia naboru wniosków możliwych do
realizacji w ramach projektu strategicznego P3.1 i
adekwatnych do potrzeb grupy docelowej.
8. Partnerski charakter
0/1/2
W ramach kryterium ocenie będzie podlegać
projektu.
liczba podmiotów prowadzących szkoły lub
placówki kształcenia zawodowego, które
zadeklarowały udział w projekcie.
Skala ocen :
- jeden podmiot prowadzący – 0 pkt.,
- 2 podmioty prowadzące - 1 pkt.,
- 3 lub więcej podmiotów prowadzących - 2 pkt.
9. Poparcie oraz wsparcie
0-2
Kryterium oceniane na podstawie informacji
merytoryczne na etapie
zawartych we wniosku o dofinansowanie o
realizacji projektu regionalnych
uzyskanym poparciu regionalnych organizacji
organizacji zrzeszających
zrzeszających przedsiębiorców dla zgłoszonego
przedsiębiorców dla projektu.
projektu oraz wsparciu merytorycznym na
etapie realizacji projektu.
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10. Strategiczny
charakter
projektu
w
kontekście
realizacji celów Strategii ZIT
w MOF Poznania.

1-3

11. Wpływ wartości wskaźników
przyjętych w projekcie na
realizację celów Strategii
ZIT w MOF Poznania.

1/2/3

12. Partycypacja finansowa w
kosztach
prowadzenia
praktyk lub staży.

0/2

13. Zgodność kierunku
kształcenia z
zapotrzebowaniem rynku
pracy.

0/2

14. Wsparcie w zakresie
zawodów, na które
występuje deficyt na rynku
pracy.

0/2

W ramach kryterium analizowane będą
uzasadnienia i argumenty Wnioskodawcy
dotyczące strategicznego charakteru projektu w
tym m.in.: potrzeby realizacji projektu w kontekście
problemów i wyzwań rozwoju MOF Poznania,
zgodności projektu z potrzebami rynku pracy,
wpływu projektu na zdobycie doświadczenia
zawodowego w rzeczywistym środowisku pracy,
zastosowania innowacyjnych metod nauczania,
uwzględnienia w ramach projektu działań
kształtujących postawy przedsiębiorcze oraz
dostarczających
wiedzy
potrzebnej
do
prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Ocenie podlegać będzie wpływ przyjętych
wskaźników na osiągnięcie celów Strategii ZIT
w MOF Poznania wersja aktualna na dzień
ogłoszenia naboru wniosków. Wnioskodawca
otrzyma punkty proporcjonalnie do stopnia
wypełnienia przez projekt wskaźników Strategii
ZIT w MOF Poznania określonych w
Regulaminie konkursu. W celu obliczenia
stopnia realizacji wskaźników produktu stosuje
się współczynnik liczony wg wzoru:
(wartość docelowa wskaźnika 1 w projekcie/
wartość docelowa wskaźnika 1 wskazana w
Regulaminie konkursu) + … +(wartość
docelowa wskaźnika n w projekcie/ wartość
docelowa wskaźnika n wskazana w
Regulaminie konkursu) / liczba wskaźników.
Skala oceny - współczynnik otrzymuje wartość:
- do 0,3 – 1 pkt.,
- powyżej 0,3 do 1 – 2 pkt.,
- powyżej 1 pkt. – 3 pkt.
Udział pracodawców lub przedsiębiorców w
kosztach organizacji praktyk lub staży
zawodowych wpłynie pozytywnie na trwałość
współpracy
i
powiązania
uczestnika
odbywającego praktykę lub staż. W przypadku
projektów, w ramach których przewidziano
realizację praktyk lub staży zawodowych,
dodatkowo premiowane będą te projekty, w
których
pracodawcy
lub
przedsiębiorcy
partycypują finansowo w wymiarze co najmniej
5% w kosztach organizacji i prowadzenia
praktyk zawodowych lub stażu zawodowego.
Tak – 2 pkt.,
Nie – 0 pkt.
Premiowanie
będą
projekty,
które
są
odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy w
branżach zidentyfikowanych jako branże o
największym potencjale rozwojowym i/lub
branżach strategicznych dla danego regionu (w
ramach smart specialisation).
Tak – 2 pkt.,
Nie – 0 pkt.
Premiowanie będą projekty, w ramach których
doposażenie/wyposażenie
pracowni
lub
warsztatów
szkół/placówek
kształcenia
zawodowego oraz podmiotów realizujących
zadania centrum kształcenia
zawodowego i ustawicznego w nowoczesny
sprzęt i materiały dydaktyczne lub wsparcie
służące podnoszeniu kwalifikacji zawodowych
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15. Doskonalenie zawodowe
nauczycieli kształcenia
zawodowego.

0/2

Razem punktów:
(maksymalna liczba
punktów wynosi 20)
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uczniów/wychowanków szkół i placówek
oświatowych dotyczyć będzie zawodów, na
które występuje deficyt na rynku pracy w
powiecie, na terenie którego znajduje się dana
szkoła/placówka oświaty objęta ww. wsparciem
lub w powiecie z nim sąsiadującym z obszaru
województwa wielkopolskiego. Zawody, na
które występuje deficyt na rynku pracy w
poszczególnych powiatach zostały wskazane w
badaniu pn. „Barometr zawodów 2016”.
Tak – 2 pkt,
Nie – 0 pkt.
Premiowane będą projekty, które zakładają
realizacje studiów podyplomowych lub kursów
kwalifikacyjnych
przygotowujących
do
wykonywania zawodu nauczyciela kształcenia
zawodowego w ramach nowo wprowadzonych
do
klasyfikacji
zawodów
szkolnictwa
zawodowego, zawodów wprowadzonych w
efekcie
modernizacji
oferty
kształcenia
zawodowego albo tworzenia nowych kierunków
nauczania lub zawodów, na które występuje
deficyt na regionalnym lub lokalnym rynku pracy
oraz braki kadrowe
wśród
nauczycieli
kształcenia zawodowego. Kryterium pozwoli na
efektywniejsze
wykorzystanie
środków
finansowych
na
kierunki
kształcenia
zawodowego, które stanowią w największym
stopniu odpowiedź na zapotrzebowanie rynku
pracy. Kryterium wynika z Wytycznych w
zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze edukacji na lata 2014-2020.
Tak – 2 pkt,
Nie – 0 pkt.
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Działanie 8.3 WRPO 2014+ Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia
zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie 8.3.4 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla MOF
Poznania
PI 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy,
ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie
systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju
systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z
pracodawcami
Projekt P3.2 Strategii ZIT: Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z branż
kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Poznania
Lp.

1.

2.

3.

4.

5.

Nazwa kryterium

Opis znaczenia
Definicja
kryterium
Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie z kryteriami
punktowymi.
Wniosek został złożony
T/N
Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod względem
przez podmiot uprawniony
Niespełnienie kryterium
zgodności z typem Beneficjenta określonym w
do uzyskania wsparcia w
skutkuje negatywną oceną Strategii ZIT w MOF Poznania wersja aktualna na
ramach Strategii ZIT w
strategiczną wniosku i jego dzień ogłoszenia naboru wniosków dla Projektu P 3
Wzmacnianie systemu kształcenia zawodowego oraz
MOF Poznania.
odrzuceniem.
jego dostosowanie do potrzeb rynku pracy.
Brak możliwości korekty
Projektodawca składa nie
T/N
Ograniczona zostanie liczba „bliźniaczych” projektów
więcej niż jeden wniosek o
Niespełnienie kryterium
składanych przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie
dofinansowanie projektu w skutkuje negatywną oceną to korzystnie na różnorodność i jakość projektów
ramach konkursu.
strategiczną wniosku i jego realizowanych przez Beneficjentów. Kryterium to
odrzuceniem.
ułatwi również dostęp do otrzymania dofinansowania
Brak możliwości korekty
większej liczbie Wnioskodawców. Kryterium w
przedmiotowym brzmieniu odnosi się wyłącznie do
występowania danego podmiotu w charakterze
partnera wiodącego, a nie partnera. Oznacza to, że
niezależnie od maksymalnie jednego wniosku, w
którym dany podmiot występuje w charakterze
partnera wiodącego, może występować w innych
wnioskach złożonych w tym samym konkursie w
charakterze partnera. W przypadku złożenia więcej
niż jednego wniosku przez jednego Projektodawcę
wszystkie złożone w odpowiedzi na konkurs wnioski
zostaną odrzucone w związku z niespełnieniem
przez Projektodawcę kryterium dopuszczającego.
Miejsce realizacji projektu
T/N
Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu pod
zgodne ze Strategią ZIT w
Niespełnienie kryterium
względem zgodności z warunkami określonymi w
MOF Poznania.
skutkuje negatywną oceną Strategii ZIT w MOF Poznania wersja aktualna na
strategiczną wniosku i jego dzień ogłoszenia naboru wniosków dla projektu
strategicznego P3 Wzmacnianie systemu kształcenia
odrzuceniem.
zawodowego oraz jego dostosowanie do potrzeb
Brak możliwości korekty
rynku pracy.
Cele, zakres i wskaźniki
T/N
Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem
projektu są zgodne ze
Niespełnienie kryterium
zgodności z celami określonymi w Strategii ZIT w
Strategią ZIT w MOF
skutkuje negatywną oceną MOF Poznania wersja aktualna na dzień ogłoszenia
Poznania.
strategiczną wniosku i jego naboru wniosków, zgodność zakresu projektu z
odrzuceniem.
działaniami wskazanymi w Strategii ZIT, zgodność
Brak możliwości korekty
zadeklarowanych wskaźników ze wskaźnikami
realizacji Strategii ZIT.
Projekt jest skierowany do
T/N
Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest
grup docelowych z
Niespełnienie kryterium
skierowany do grup docelowych z Miejskiego
Miejskiego Obszaru
skutkuje negatywną oceną Obszaru Funkcjonalnego Poznania (w przypadku
Funkcjonalnego Poznania. strategiczną wniosku i jego osób fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują
odrzuceniem.
one na obszarze MOF Poznania w rozumieniu
Brak możliwości korekty
przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w
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6.

Przedsięwzięcie jest
komplementarne i
zintegrowane z
działaniami
podejmowanymi ze
środków EFRR.

T/N/ND
Niespełnienie kryterium
skutkuje negatywną oceną
strategiczną wniosku i jego
odrzuceniem.
Brak możliwości korekty

przypadku osób bezdomnych, przebywają one na
tym obszarze, a w przypadku innych podmiotów
posiadają one jednostkę organizacyjną w Miejskim
Obszarze Funkcjonalnym Poznania).
Wsparcie inwestycyjne w ramach Projektu P3.2
Nadawanie dodatkowych uprawnień, kompetencji z
branż kluczowych dla rozwoju Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Poznania możliwe jest wyłącznie w
powiązaniu z działaniami realizowanymi z EFRR w
ramach Projektu P2 Rozwój infrastruktury placówek
kształcenia zawodowego w MOF Poznania jako
element
uzupełniający
interwencje
EFRR,
prowadzący do osiągnięcia celów wynikających z
Celu tematycznego 10.
Weryfikacji podlegać będzie, czy Projektodawca
złożył lub złoży wniosek o dofinansowanie realizacji
projektu w konkursie na projekty infrastrukturalne
współfinansowane ze środków EFRR w ramach P2
Rozwój
infrastruktury
placówek
kształcenia
zawodowego w MOF Poznania powiązane ze sobą
tematycznie w ramach wspólnego celu, jaki ma
zostać osiągnięty dzięki ich realizacji.
W przypadku wyboru projektu do dofinansowania
warunkiem podpisania umowy ze środków EFS
będzie otrzymanie dofinansowania ze środków EFRR.

Kryteria punktowe - Wniosek musi zdobyć co najmniej 60% ogólnej możliwej do uzyskania liczby punktów.
7. Kompleksowe podejście
0-2
Kryterium dotyczy
całościowego/kompleksowego
do rozwiązywania
podejścia do rozwiązywania problemu podnoszenia
problemów wskazanych w
jakości kształcenia zawodowego. Kompleksowe
Strategii ZIT w MOF
podejście
będzie oceniane na podstawie
Poznania.
różnorodności planowanych działań, wzajemnego
związku i dopełniania się planowanych działań.
Preferowane będą projekty zakładające jak
największą liczbę działań wskazanych w Strategii
ZIT w MOF Poznania wersja aktualna na dzień
ogłoszenia naboru wniosków możliwych do realizacji
w ramach projektu strategicznego P3.2 i
adekwatnych do potrzeb grupy docelowej.
8.

9.

Partnerski charakter
projektu.

Poparcie oraz wsparcie
merytoryczne na etapie
realizacji projektu
regionalnych organizacji
zrzeszających
przedsiębiorców dla
projektu.
10. Strategiczny
charakter
projektu
w kontekście
realizacji celów Strategii
ZIT w MOF Poznania.

0/1/2

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać liczba
podmiotów prowadzących
placówki kształcenia
zawodowego, które zadeklarowały udział w
projekcie.
Skala ocen :
- jeden podmiot prowadzący – 0 pkt.,
- 2 podmioty prowadzące - 1 pkt.,
- 3 lub więcej podmiotów prowadzących - 2 pkt.

0-2

Kryterium oceniane na podstawie informacji
zawartych we wniosku o dofinansowanie o
uzyskanym poparciu regionalnych organizacji
zrzeszających przedsiębiorców dla
zgłoszonego
projektu oraz wsparciu merytorycznym na etapie
realizacji projektu.

1-3

W ramach kryterium analizowane będą uzasadnienia i
argumenty Wnioskodawcy dotyczące strategicznego
charakteru projektu w tym m.in.: potrzeby realizacji
projektu w kontekście problemów i wyzwań rozwoju
MOF Poznania, zgodności projektu z potrzebami rynku
pracy, ukierunkowania kształcenia na zawody, na które
występuje deficyt na rynku pracy, ukierunkowanie
kształcenia na branże o największym potencjale
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rozwojowym i/lub inteligentne specjalizacje, wpływu
projektu na nabywanie nowych, poszukiwanych na
rynku pracy kompetencji przez osoby dorosłe, liczby
uczestników projektu uzyskujących kwalifikacje.
11. Wpływ
wartości
wskaźników przyjętych w
projekcie na realizację
celów Strategii ZIT w MOF
Poznania.

Ocenie podlegać będzie wpływ przyjętych wskaźników
na osiągnięcie celów Strategii ZIT w MOF Poznania
wersja aktualna na dzień ogłoszenia naboru
wniosków.
Wnioskodawca
otrzyma
punkty
proporcjonalnie do stopnia wypełnienia przez projekt
wskaźników Strategii ZIT w MOF Poznania określonych
w Regulaminie konkursu. W celu obliczenia stopnia
realizacji
wskaźników
produktu
stosuje
się
współczynnik liczony wg wzoru:
(wartość docelowa wskaźnika 1 w projekcie/ wartość
docelowa wskaźnika 1 wskazana w Regulaminie
konkursu) + … +(wartość docelowa wskaźnika n w
projekcie/ wartość docelowa wskaźnika n wskazana w
Regulaminie konkursu) / liczba wskaźników.
Skala oceny - współczynnik otrzymuje wartość:
- do 0,3 – 1 pkt.,
- powyżej 0,3 do 1 – 2 pkt.
- powyżej 1 pkt. – 3 pkt.

1/2/3

12. Skład grupy docelowej.

0/2

Projekt skierowany jest wyłącznie do jednej z
poniższych grup:
 osoby w wieku 50 lat i więcej,
 osoby w wieku od 25 lat o niskich kwalifikacjach.
Osoby powyżej 50 roku życia są grupą społeczną
doświadczającą szczególnych trudności związanych
ze znalezieniem i utrzymaniem zatrudnienia.
Natomiast osoby w wieku 25 lat o niskich
kwalifikacjach
charakteryzują
się
małą
elastycznością na rynku pracy i trudniej jest im
dostosować się do zmieniających się wymagań
pracodawców.
Tak – 2 pkt.,
Nie – 0 pkt.

13. Wsparcie w ramach PO
KL.

0/1

Wsparcie w zakresie szkoleń kierowane jest
wyłącznie do osób, które nie uczestniczyły we
wsparciu LLL (life long learning) oferowanym w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Realizacja projektów przewidzianych wyłącznie dla
ww. grupy osób pozytywnie wpłynie na rynek pracy,
bowiem w pierwszej kolejności objęte wsparciem
zostaną osoby, które nie korzystały ze wsparcia w
ramach PO KL.
Tak – 1 pkt.,
Nie – 0 pkt.

14. Współpraca z
pracodawcami.

0/2

Premiowane będzie wsparcie uczenia się w formach
pozaszkolnych organizowanych we współpracy z
pracodawcami (np. kwalifikacyjne kursy zawodowe,
kursy umiejętności zawodowych itp.).
Tak – 2 pkt.,
Nie – 0 pkt.

15. Efektywność projektu w
zakresie nabywania
kwalifikacji.

0/3

Wprowadzenie kryterium ma na celu zwiększenie
efektywności i jakości prowadzonych kursów poprzez
wymaganie kursów kończących się uzyskaniem
konkretnych
kwalifikacji,
a
nie
wyłącznie
zaświadczeniem potwierdzającym uczestnictwo w
kursie. Powyższe przyczyni się również do
polepszenia sytuacji na rynku pracy uczestników
projektu.
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Premiowane będą projekty, których minimum 90%
uczestników uzyska kwalifikacje.
Tak – 3 pkt,
Nie – 0 pkt.
Razem punktów:
(maksymalna liczba
punktów wynosi 20)
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