
Zakres rzeczowy projektów 

z oceną strategiczną ZIT

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów WRPO 2014+

Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania 

(Typ projektu I. „Gimnazjalista z pasją” – Kompleksowe wsparcie uczniów 

gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych)

23 czerwca 2016 r.

STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ



WRPO 2014+ a Strategia ZIT w MOF Poznania: 

Fundusz WRPO 2014+
Strategia ZIT 

w MOF Poznania

EFS Poddziałanie 7.2.3 Usługi 

społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania

Projekt P12 Poprawa 

dostępu do usług asystenta 

rodziny oraz koordynatora 

rodzinnej pieczy zastępczej 

w MOF Poznania 

EFS Poddziałanie 8.1.4 

Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF 

Poznania 

Typ projektu I. 

„Gimnazjalista z pasją” 

- Kompleksowe wsparcie 

uczniów gimnazjów w 

wyborze optymalnych ścieżek 

edukacyjnych 

i zawodowych

Projekt P4 Wzmacnianie 

systemu kształcenia ogólnego 

oraz jego dostosowanie do 

potrzeb rynku pracy 

Podprojekt 4.1

"Gimnazjalista z pasją” 

- Kompleksowe wsparcie 

uczniów gimnazjów 

w wyborze optymalnych 

ścieżek edukacyjnych 

i zawodowych 



Terminy naborów: od 30-06-2016 do 30-08-2016 

Termin rozstrzygnięcia konkursów – luty 2017

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać poprzez

LSI 2014+. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+

możliwe jest już od dnia ogłoszenia konkursów tj. od 30 maja 2016.

Konkursy dla Poddziałań: 

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania

• 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania 

(Typ projektu I. „Gimnazjalista z pasją” – Kompleksowe 

wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek 

edukacyjnych i zawodowych)



Alokacja na konkursy: 

• Poddziałanie 7.2.3 jest równa 13 411 764,70 PLN

• Poddziałanie 8.1.4 wynosi 13 411 764,70 PLN

Poziom dofinansowania dla obu konkursów:

• Poziom dofinansowania UE ze środków EFS 

wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych

• Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego 

wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych 

• Wkład własny beneficjenta 

wynosi min. 5% wydatków kwalifikowalnych



Kto może składać wnioski: 

• Poddziałanie 7.2.3 

 jednostki samorządu terytorialnego

 jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu 

do usług wsparcia rodziny i sytemu pieczy zastępczej, 

osób starszych i z niepełnosprawnościami

 organizacje pozarządowe 

– wyłącznie w charakterze partnera

 podmioty ekonomii społecznej 

– wyłącznie w charakterze partnera

• Poddziałanie 8.1.4

 wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych 

nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej



Uwaga dot. jednostek organizacyjnych JST

Dopuszcza się możliwość występowania o dofinansowanie 

projektu i jego realizację przez jednostkę organizacyjną JST 

nieposiadającą osobowości prawnej, która zawsze działa w 

imieniu i na rzecz JST na podstawie pełnomocnictwa.

Partnerstwo: 

Partnerstwo w projekcie jest możliwe:

• tylko w ramach katalogu uprawnionych wnioskodawców

• w oparciu o umowę o partnerstwie lub porozumienie

partnerskie

• wybór partnerów w projekcie następuje zgodnie z art. 33

ustawy wdrożeniowej.



W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

1) Zatrudnienie asystentów rodziny, koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, osób do pomocy przy sprawowaniu opieki 
nad dziećmi i przy pracach gospodarskich w zawodowych 
rodzinach zastępczych.

2) Szkolenia, superwizja pracy, grupy wsparcia dla rodzin 
zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka.

3) Usługi specjalistyczne dla rodzin w kryzysie i dla 
usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej.

UWAGA: W ramach jednego projektu Beneficjent może łączyć 
dopuszczone w działaniu typy realizowanych operacji

Na co można uzyskać dofinansowanie:

• Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania



W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

1) Wsparcie uczniów w rozwijaniu kompetencji kluczowych 
na rynku pracy: matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków 
obcych oraz właściwych postaw/umiejętności (pracy zespołowej, 
kreatywności, innowacyjności).

2) Wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym 
wsparcie rozwoju uczniów zdolnych (w tym pochodzących 
z rodzin najuboższych) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (w tym dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami) 
poprzez: opiekę pedagogiczno-psychologiczną (w tym pomoc 
opiekuńczą i zdrowotną) dla uczniów wykazujących problemy 
wnauce lub z innych przyczyn zagrożonych przedwczesnym 
wypadnięciem z systemu oświaty.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)



3) Wsparcie w zakresie wdrażania/realizacji doradztwa 

edukacyjno-zawodowego w szkołach i placówkach systemu 

oświaty dla dzieci i młodzieży, w tym przez doposażenie 

w niezbędny sprzęt umożliwiający prowadzenie doradztwa, 

podnoszenie kompetencji osób prowadzących doradztwo.

4) Wsparcie nauczycieli w ramach szkoleń, dotyczących 

podwyższenia kompetencji/kwalifikacji w zakresie wykonywanej 

pracy dydaktycznej z uczniami.

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

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)



5) Doposażenie pracowni przedmiotowych szkół 

lub placówek systemu oświaty dla dzieci i młodzieży 

(w tym specjalnych działających samodzielnie 

i funkcjonujących w placówkach) w sprzęt niezbędny 

do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów 

w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych 

(wyłącznie jako element projektu wskazanego w punkcie 1).

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

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)



 Początek realizacji projektu stanowi data nie wcześniejsza 

niż 30 maja 2016 roku.

Wnioskodawca zobowiązany jest zaplanować rozpoczęcie 

realizacji projektu nie później niż na II kwartał 2017 roku. 

Okres realizacji projektu nie może przekraczać 

36 miesięcy.

 Projekty powinny być realizowane nie dłużej niż do 

30 czerwca 2023 roku.

Informacje dodatkowe

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla MOF Poznania

• 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania



Ocena strategiczna 

ZIT



Ocena strategiczna ZIT 

(jej wynikiem jest powstanie listy rankingowej) 

– Związek ZIT - Stowarzyszenie Metropolia Poznań

Weryfikacja formalna – UMWW

 Ocena formalno-merytoryczna – UMWW

Decyzję o przyznaniu dofinansowania podejmuje Zarząd 

Województwa Wielkopolskiego oraz Zarząd Stowarzyszenia 

Metropolia Poznań. 

Ocena projektów złożonych w konkursach

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania

• 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT dla MOF Poznania



Kryteria oceny strategicznej ZIT

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

któregokolwiek kryterium z tej grupy skutkuje odrzuceniem

wniosku o dofinansowanie.

Punktowe - W przypadku kryteriów punktowych wniosek musi

zdobyć co najmniej 60% możliwej do uzyskania liczby punktów.

Wniosek, który otrzyma mniej punktów zostanie odrzucony.

Na podstawie oceny punktowej tworzona jest lista rankingowa

(więcej punktów wyższe miejsce). Wnioski złożone na kwotę

mieszczącą się w limicie środków finansowych, wezmą udział w

kolejnych etapach oceny (UMWW).



Kryteria oceny strategicznej ZIT

Poddziałanie 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT dla 

MOF Poznania



Kryteria dopuszczające 

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania

Nazwa kryterium Definicja

Wniosek został 

złożony przez 

podmiot uprawniony 

do uzyskania 

wsparcia w ramach 

Strategii ZIT w MOF 

Poznania.

Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod względem zgodności z 

typem Beneficjenta określonym w Strategii ZIT w Miejskim 

Obszarze Funkcjonalnym Poznania dla Projektu P12 Poprawa 

dostępu do usług asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej 

pieczy zastępczej w MOF Poznania. 



Nazwa kryterium Definicja

Projektodawca 

składa nie więcej niż 

jeden wniosek o 

dofinansowanie 

projektu w ramach 

konkursu.

Ograniczona zostanie liczba „bliźniaczych” projektów składanych 

przez jednego Wnioskodawcę. Wpłynie to korzystnie na 

różnorodność i jakość projektów realizowanych przez 

Beneficjentów. Kryterium to ułatwi również dostęp do otrzymania 

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.

Kryteria dopuszczające 

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania



Nazwa kryterium Definicja

Miejsce realizacji 

projektu zgodne ze 

Strategią ZIT. 

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu pod względem 

zgodności z warunkami określonymi w Strategii ZIT dla danego 

projektu strategicznego.

Cele, zakres i 

wskaźniki projektu są 

zgodne ze Strategią 

ZIT.

Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem zgodności z celami 

określonymi w Strategii ZIT, zgodność zakresu projektu z 

działaniami wskazanymi w Strategii ZIT, zgodność 

zadeklarowanych wskaźników ze wskaźnikami realizacji Strategii 

ZIT.

Kryteria dopuszczające 

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania



Nazwa kryterium Definicja

Wniosek został złożony w 

terminie wskazanym w 

Regulaminie konkursu.

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył wniosek o 

dofinansowanie w terminie wskazanym w Regulaminie 

konkursu.

Wniosek został złożony do 

właściwej instytucji wskazanej 

w Regulaminie konkursu.

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył wniosek o 

dofinansowanie do instytucji wskazanej w Regulaminie 

konkursu.

Projekt jest skierowany do 

grup docelowych z Miejskiego 

Obszaru Funkcjonalnego 

Poznania 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest skierowany do 

grup docelowych z Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego 

Poznania (w przypadku osób fizycznych – uczą się, pracują 

lub zamieszkują one na obszarze MOF Poznania w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, natomiast w 

przypadku osób bezdomnych, przebywają one na tym 

obszarze, a w przypadku innych podmiotów posiadają one 

jednostkę organizacyjną w Miejskim Obszarze 

Funkcjonalnym Poznania).

Kryteria dopuszczające 

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Kompleksowe podejście 

do rozwiązywania 

problemów wskazanych w 

Strategii ZIT.

0-2 Kryterium dotyczy

całościowego/kompleksowego podejścia do 

rozwiązywania problemów w zakresie 

poprawy dostępności 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  możliwych do realizacji w 

ramach projektu strategicznego P12 i 

adekwatnych do potrzeb grupy docelowej

Kryteria punktowe 

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Komplementarność 

projektu z innymi 

zrealizowanymi lub 

będącymi w trakcie 

realizacji projektami 

Wnioskodawcy/Partnerów 

w zakresie wsparcia rodzin 

z problemami opiekuńczo 

–wychowawczym z MOF 

Poznania.

0-2 Komplementarność projektów to ich 

dopełnianie się prowadzące do realizacji 

określonego 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 (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.

Kryteria punktowe 

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Strategiczny charakter 

projektu w kontekście 

realizacji celów Strategii 

ZIT.

1-4 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, 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. Sposób oceny 

kryterium zostanie wskazany w dokumentacji 

konkursowej.

Kryteria punktowe 

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania



Nazwa 

kryterium

Punkta-

cja

Definicja

Wpływ wartości 

wskaźników 

przyjętych w 

projekcie na 

realizację celów 

Strategii ZIT w 

MOF Poznania.

1/2/3/4 Ocenie podlegać będzie wpływ przyjętych wskaźników na

osiągnięcie celów Strategii ZIT w MOF Poznania.

Wnioskodawca otrzyma punkty proporcjonalnie do stopnia

wypełnienia przez projekt wskaźników Strategii ZIT w MOF

Poznania określonych w Regulaminie konkursu. W celu

obliczenia stopnia realizacji wskaźników produktu stosuje się

współczynnik liczony wg wzoru:

(wartość docelowa wskaźnika 1 w projekcie/ wartość docelowa 

wskaźnika 1 wskazana w Regulaminie konkursu) + … + 

(wartość docelowa wskaźnika n w projekcie/ wartość docelowa 

wskaźnika n wskazana w Regulaminie konkursu) / liczba 

wskaźników. 

Skala oceny - współczynnik otrzymuje wartość:

- do 0,25 – 1 pkt.,

- powyżej 0,25 do 0,5 - 2 pkt.,

- powyżej 0,5 do 1 – 3 pkt.,

- powyżej 1 pkt. – 4 pkt.

Kryteria punktowe 

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania



Nazwa 

kryterium

Punkta

-cja

Definicja

Projektodawca 

zapewnia 

wsparcie w 

postaci 

asystentury 

rodzinnej na 

obszarze 

gminy/gmin, 

na terenie 

których istnieje 

największe 

zapotrzebowa

nie na te 

usługi.

1/2/3/

4/5/8

Podstawowym narzędziem wsparcia rodziny przeżywającej trudności opiekuńczo-
wychowawcze jest usługa asystenta rodziny, który udziela wsparcia psychicznego, 
emocjonalnego, pełni funkcję diagnostyczno-monitorującą, opiekuńczą, doradczą, 
mediacyjną, wychowawczą, motywująco-aktywizującą 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.
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego kryterium zostaną zamieszczone w 
Regulaminie konkursu.
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).

Kryteria punktowe 

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania



Nazwa 

kryterium

Punktacja Współczynnik zapotrzebowania

Projektodawca 

zapewnia 

wsparcie w 

postaci 

asystentury 

rodzinnej na 

obszarze 

gminy/gmin, na 

terenie których 

istnieje 

największe 

zapotrzebowanie 

na te usługi.

1/2/3/4/5/8 Gmina o największym zapotrzebowaniu na usługę 

asystenta rodziny to gmina, na terenie której w ogóle 

nie zatrudnia się asystenta rodziny lub współczynnik 

niedoboru etatów asystenta rodziny jest największy. 

Ww. współczynnik definiuje się  jako stosunek liczby 

rodzin korzystających z pomocy z tytułu bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych do liczby 

asystentów rodziny zatrudnionych na terenie danej 

gminy (pod uwagę należy wziąć liczbę wszystkich 

rodzin korzystających z pomocy z tytułu bezradności w 

sprawach opiekuńczo-wychowawczych na terenie 

danej gminy, a nie tylko liczbę rodzin korzystających z 

usług asystenta rodziny).

Lista gmin (koniec 2015): Komorniki, m. Poznań,

Dopiewo, Tarnowo Podgórne, Oborniki, Kostrzyn, 

Kórnik, Mosina, Stęszew, Swarzędz, Szamotuły, Skoki.

Kryteria punktowe 

• 7.2.3 Usługi społeczne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania



3.6 Szczegółowe dane dotyczące projektu

3.6.1. Strategiczny charakter projektu w kontekście realizacji celów 

Strategii ZIT.

Należy przedstawić uzasadnienia i argumenty dotyczące strategicznego 

charakteru projektu 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

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki produktu możliwe do wyboru przez Wnioskodawcę w 

konkursie dla Poddziałania 7.2.3:

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami

 Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji 

cyfrowych

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w 

programie (ZIT)

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki rezultatu bezpośredniego możliwe do wyboru przez 

Wnioskodawcę w konkursie dla Poddziałania 7.2.3:

 Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych 

istniejących po zakończeniu projektu (ZIT);

 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, 

zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Kryteria oceny strategicznej ZIT

Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne w ramach ZIT 

dla MOF Poznania 

(Typ projektu I. "Gimnazjalista z pasją" 

- Kompleksowe wsparcie uczniów gimnazjów w wyborze 

optymalnych ścieżek edukacyjnych i zawodowych)



Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)

Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

Wniosek został 

złożony przez 

podmiot uprawniony 

do uzyskania 

wsparcia w ramach 

Strategii ZIT w MOF 

Poznania.

Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod względem zgodności z 

typem Beneficjenta określonym w Strategii ZIT w Miejskim 

Obszarze Funkcjonalnym Poznania dla Projektu P4.1 

„Gimnazjalista z pasją” – kompleksowe wsparcie uczniów 

gimnazjów w wyborze optymalnych ścieżek edukacyjnych i 

zawodowych. 

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.



Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)

Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

Miejsce realizacji projektu zgodne ze 

Strategią ZIT

Weryfikacji podlega miejsce realizacji projektu 

pod względem zgodności z warunkami 

określonymi w Strategii ZIT dla danego 

projektu strategicznego.

MOF Poznania tj. Miejski Obszar Funkcjonalny Poznania, 

zwany również Metropolią Poznań, obejmuje terytorium 

następujących jst: Miasta i Gminy Buk, Gminy Czerwonak, 

Gminy Dopiewo, Gminy Kleszczewo, Gminy Komorniki, Miasta 

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

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

Gminy Oborniki, Miasta i Gminy Pobiedziska, Miasta Poznań, 

Miasta Puszczykowo, Gminy Rokietnica, Miasta i Gminy Skoki, 

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

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

Gminy Tarnowo Podgórne oraz Powiatu Poznańskiego.



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

Cele, zakres i wskaźniki projektu są 

zgodne ze Strategią ZIT.

Weryfikacji podlega cel projektu pod kątem 

zgodności z celami określonymi w Strategii 

ZIT, zgodność zakresu projektu z działaniami 

wskazanymi w Strategii ZIT, zgodność 

zadeklarowanych wskaźników ze 

wskaźnikami realizacji Strategii ZIT.

Należy zwrócić uwagę na konsekwencje w wyborze 

wskaźników produkt-rezultat.

Wniosek został złożony w terminie 

wskazanym w Regulaminie konkursu.

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca 

złożył dokumentację projektową w terminie 

wskazanym w Regulaminie konkursu.

Nabór wniosków w LSI do dnia 30.08.2016 r. do godz.15.30.

Wersja papierowa musi wpłynąć w ciągu 5 dni roboczych od 

złożenia wersji elektronicznej do 6.09.2016 r. (dla wysłanych 

w LSI 30.08.16).

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)



Nazwa kryterium Definicja/zasady weryfikacji

Wniosek został złożony do 

właściwej instytucji wskazanej w 

Regulaminie konkursu.

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca złożył wniosek 

o dofinansowanie do instytucji wskazanej w 

Regulaminie konkursu.

Instytucja Pośrednicząca WRPO 2014+: 

Biuro Stowarzyszenia Metropolia Poznań, 

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań.

Projekt jest skierowany do grup 

docelowych z Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt jest 

skierowany do grup docelowych z Miejskiego Obszaru 

Funkcjonalnego Poznania (w przypadku osób 

fizycznych – uczą się, pracują lub zamieszkują one na 

obszarze MOF Poznania w rozumieniu przepisów 

Kodeksu Cywilnego, natomiast w przypadku osób 

bezdomnych, przebywają one na tym obszarze, a w 

przypadku innych podmiotów posiadają one jednostkę 

organizacyjną w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym 

Poznania).

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)



Nazwa kryterium Definicja

Organ prowadzący 

każdej szkoły objętej 

wsparciem w projekcie 

deklaruje współpracę 

przy realizacji projektu.

Weryfikacji podlega, czy Wnioskodawca zawarł w treści 

wniosku o dofinansowanie informacje o złożeniu deklaracji 

współpracy przy realizacji projektu przez organy prowadzące 

wszystkich szkół objętych wsparciem w projekcie. 

Kryterium wynika z zapisu Strategii w MOF Poznania 

„Realizacja wizji rozwoju w skali całej Metropolii oznacza:

• integrację działań w rozwiązywaniu problemów 

przekraczających granice administracyjne, wynikających z 

uwarunkowań przyrodniczych, społecznych i 

gospodarczych obszaru Metropolii Poznań,

• wytyczanie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego, 

wdrażanie wspólnej strategii rozwoju,

• budowanie wśród mieszkańców nowego typu tożsamości i 

myślenia metropolitalnego.” 

Dlatego też niezwykle istotny dla realizacji celów Strategii jest 

świadomy udział w projekcie organów prowadzących szkoły.

Kryteria dopuszczające 

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)



Kryteria punktowe 

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)

Nazwa kryterium Punktacja Definicja/zasady weryfikacji

Udział w projekcie 

pracowników naukowo-

dydaktycznych uczelni 

wyższych.

0/1

Ocenie podlegać będzie, czy w projekcie będą

brać udział pracownicy naukowo-dydaktyczni

uczelni wyższych z dorobkiem naukowym

adekwatnym do powierzonych im zadań w

ramach projektu oraz gwarantującym wysoką

jakość realizacji tych zadań. Kryterium wynika z

zapisów Strategii ZIT, zgodnie z którymi

preferowane będą projekty realizowane z

udziałem pracowników naukowo-dydaktycznych

uczelni wyższych.

Tak – 1 pkt.,

Nie – 0 pkt.

Ocena na podstawie pkt 3.6.2 WoD.



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Strategiczny charakter 

projektu w kontekście 

realizacji celów Strategii 

ZIT.

1-3 W ramach kryterium analizowane będą 

podane we wniosku o dofinansowanie 

informacje, uzasadnienia i argumenty 

Wnioskodawcy dotyczące strategicznego 

charakteru projektu w tym m.in.: potrzeby 

realizacji projektu w kontekście problemów i 

wyzwań rozwoju MOF Poznania, zgodności 

projektu z udokumentowanymi potrzebami i 

deficytami procesu edukacji, zastosowania 

aktywnych metod nauczania, wpływu 

projektu na rozwój kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy, zakres i jakość 

planowanych w projekcie działań 

wspierających uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi (w tym uczniów 

niepełnosprawnych).

Kryteria punktowe 

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)



Nazwa 

kryterium

Punkta-

cja

Definicja

Wpływ wartości 

wskaźników 

przyjętych w 

projekcie na 

realizację celów 

Strategii ZIT w 

MOF Poznania.

1/2/3

Ocenie podlegać będzie wpływ przyjętych wskaźników na

osiągnięcie celów Strategii ZIT w MOF Poznania.

Wnioskodawca otrzyma punkty proporcjonalnie do stopnia

wypełnienia przez projekt wskaźników Strategii ZIT w MOF

Poznania określonych w Regulaminie konkursu. W celu

obliczenia stopnia realizacji wskaźników produktu stosuje

się współczynnik liczony wg wzoru:

(wartość docelowa wskaźnika 1 w projekcie/ wartość 

docelowa wskaźnika 1 wskazana w Regulaminie 

konkursu) + … +(wartość docelowa wskaźnika n w 

projekcie/ wartość docelowa wskaźnika n wskazana w 

Regulaminie konkursu)  / liczba wskaźników.

Skala oceny - współczynnik otrzymuje wartość:

- do 0,3 – 1 pkt.,

- powyżej 0,3 do 1 – 2 pkt.,

- powyżej 1 pkt. – 3 pkt.

Kryteria punktowe 

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Liczba uczniów objętych 

wsparciem w ramach 

projektu. 

0/1/2 W ramach kryterium będzie oceniana liczba 

uczniów objętych wsparciem w projekcie.

Skala ocen:

- poniżej 250 uczniów – 0 pkt.,

- 250 - 500 uczniów – 1 pkt.,

- powyżej 500 uczniów – 2 pkt.

Obszar Metropolii Poznań 

objęty projektem.

0/1/2/3 W ramach kryterium ocenie będzie podlegać 

liczba gmin, na obszarze których będzie 

realizowany projekt.

Skala ocen: projekt realizowany na 

obszarze:

- jednej gminy – 0 pkt.,

- 2 do  4 gmin – 1 pkt.,

- 5 do 7 gmin – 2 pkt.,

- 8 lub więcej gmin - 3 pkt.

Kryteria punktowe 

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)



Nazwa kryterium Punktacja Definicja

Wyrównywanie szans 

edukacyjnych pomiędzy 

obszarami wiejskimi i 

miejskimi w Miejskim 

Obszarze 

Funkcjonalnym 

Poznania. 

0/3/5 Przedmiotowe kryterium umożliwi kierowanie 

wsparcia do obszarów wiejskich tj. obszarów o

niskim stopniu upowszechnienia edukacji.

Premiowane będą projekty, w których odsetek 

szkół leżących w gminie wiejskiej lub wiejsko-

miejskiej 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.

Kryteria punktowe 

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)



Nazwa kryterium Punktacja Definicja/zasady weryfikacji

Wsparcie uczniów z 

niepełnosprawnościami.

0/3 W związku z trudną sytuacją osób 

niepełnosprawnych oraz niewielkim ich 

udziałem w projektach finansowanych przez 

EFS, konieczne jest dodatkowe wsparcie tej 

grupy osób poprzez premiowanie projektów 

obejmujących ich wsparciem. W ramach 

działań projektowych przewiduje się 

tworzenie warunków sprzyjających 

zwiększaniu udziału dzieci z 

niepełnosprawnościami w edukacji.

Jednocześnie wprowadzenie tego kryterium 

przyczyni się do przełamania stereotypu 

dotyczącego osób niepełnosprawnych.

Tak – 3 pkt.,

Nie – 0 pkt.

Ocena na podstawie pkt 3.6.4 WoD.

Kryteria punktowe 

• Poddziałanie 8.1.4 Kształcenie ogólne 

w ramach ZIT dla MOF Poznania (Typ projektu I)



Pkt 3.6. Szczegółowe dane dotyczące projektu 

3.6.1. Informacje dotyczące szkół objętych wsparciem w ramach projektu i 

organów prowadzących te szkoły.

3.6.2 Udział w projekcie pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni 

wyższych.

3.6.3 Strategiczny charakter projektu w kontekście realizacji celów Strategii ZIT.

3.6.4. Wsparcie uczniów z niepełnosprawnościami w gimnazjach

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki produktu możliwe do wyboru przez Wnioskodawcę w 

konkursie dla Poddziałania 8.1.4 w kontekście realizacji Strategii ZIT:

 Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji 

kluczowych w programie;

 Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami objętych wsparciem w 

zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie;

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie;

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone w 

programie.

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



Wskaźniki rezultatu bezpośredniego możliwe do wyboru przez 

Wnioskodawcę w konkursie dla Poddziałania 8.1.4 w kontekście 

realizacji Strategii ZIT:

 Liczba uczniów, którzy nabyli nowe kompetencje kluczowe po 

opuszczeniu programu;

 Liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami, którzy podnieśli kompetencje 

po opuszczeniu programu;

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 

opuszczeniu programu;

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 

doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

Wniosek o dofinansowanie - LSI 2014+ 



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

Stowarzyszenie Metropolia Poznań

ul. Stefana Prymasa Wyszyńskiego 8, 61-124 Poznań

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

www.zit.metropoliapoznan.pl

STOWARZYSZENIE METROPOLIA POZNAŃ
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