Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty
Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu
upowszechniania edukacji przedszkolnej
IV. Kryteria wyboru projektów
Ocena formalna i merytoryczna wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzona
w oparciu o następujące kryteria wyboru projektów i metodologię ich zastosowania.

4.1 Ogólne kryteria formalne
4.1.1 Obowiązek spełniania ogólnych kryteriów formalnych dotyczy wszystkich rodzajów
projektów realizowanych w ramach PO KL. Ich weryfikacja ma miejsce na etapie oceny
formalnej.
Dotyczą one zagadnień związanych ze spełnieniem wymogów rejestracyjnych oraz wypełnieniem
wniosku zgodnie z ogólnie przyjętymi dla PO KL zasadami. Stosowane będą następujące
kryteria formalne:
-

wniosek złoŜono we właściwej instytucji;

-

wniosek złoŜono w określonym terminie (w przypadku konkursów, dla których
określono ostateczną datę wpływu);

-

wniosek wypełniono w języku polskim;

-

wniosek sporządzono na obowiązującym formularzu;

-

wniosek jest kompletny (wydruk zawiera wszystkie strony, jest opatrzony pieczęcią
wnioskodawcy i podpisany przez upowaŜnione osoby);

-

suma kontrolna papierowej i
wszystkich stronach wniosku;

-

wypełniono wszystkie wymagane pola we wniosku i złoŜono wymagany załącznik lub
załączniki;

-

wniosek stanowi odpowiedź na konkurs (wpłynął w odpowiedzi na ogłoszenie o
konkursie);

elektronicznej wersji wniosku jest toŜsama na

-

wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie (na
podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych);

-

konkursowy nabór wniosków odnoszących się do danego typu projektu przewidziano
w odpowiednim Planie Działania.

4.1.2 Ocena wniosku na podstawie kryteriów formalnych ma postać „0-1”,
tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski nie spełniające jednego lub więcej kryteriów są
odrzucane na etapie oceny formalnej, bez moŜliwości ich uzupełnienia.

4.2 Szczegółowe kryteria dostępu
4.2.1 Szczegółowe kryteria dostępu są obowiązkowe dla wszystkich wnioskodawców i
podlegają weryfikacji podczas oceny formalnej wniosku. Projekty, które nie spełniają
kryteriów dostępu, są odrzucane. Kryteria dostępu mogą dotyczyć, np.: wnioskodawcy, grup
docelowych, obszaru realizacji projektu, poziomu wymaganego wkładu własnego itp. W
ramach konkursu stosowane będą następujące szczegółowe kryteria dostępu:
Dla typów projektów:
- tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym równieŜ realizacja alternatywnych
form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich);
- wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci
w wychowaniu przedszkolnym np. dłuŜsze godziny pracy przedszkoli, uruchomienie
dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu.
 kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane do osób mających miejsce
zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w
rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub ośrodków wychowania
przedszkolnego zlokalizowanych na jego terenie;
 kryterium okresu realizacji projektu: okres realizacji projektu nie moŜe
być dłuŜszy niŜ do 31 grudnia 2009 roku.

Dla typu projektu:
-

opracowanie i
przedszkolną.

realizacja

kampanii

informacyjnych

promujacych

edukację

 kryterium grupu docelowej: kryterium grupy docelowej: wsparcie
kierowane do osób mających miejsce zamieszkania na terenie

województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego;
 kryterium okresu realizacji projektu: okres realizacji projektu nie moŜe
być dłuŜszy niŜ do 31 grudnia 2009 roku.

4.2.2 Ocena wniosku na podstawie szczegółowych kryteriów dostępu ma postać „0-1”,
tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski nie spełniające jednego lub więcej kryteriów są
odrzucane na etapie oceny formalnej, bez moŜliwości ich uzupełnienia.

4.3 Ogólne kryteria horyzontalne
4.3.1 Ocena wniosków złoŜonych w ramach konkursu prowadzona będzie w oparciu o
następujące kryteria horyzontalne:
−

zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym:
polityką równych szans i koncepcją zrównowaŜonego rozwoju) oraz
prawodawstwem wspólnotowym

−

zgodność z prawodawstwem krajowym;

−

zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL.

4.3.2 Ocena wniosku na podstawie ogólnych kryteriów horyzontalnych ma postać „0-1”,
tzn. „spełnia – nie spełnia”. Wnioski nie spełniające jednego lub więcej kryteriów są
odrzucane na pierwszym etapie oceny merytorycznej.

4.4 Ogólne kryteria merytoryczne
4.4.1 Ogólne kryteria merytoryczne dotyczą treści wniosku, wiarygodności i zdolności
projektodawcy do podjęcia realizacji projektu oraz zasad finansowania projektów w ramach
PO KL. Ogólne kryteria merytoryczne mają charakter uniwersalny, tj. odnoszą się do
wszystkich projektów realizowanych w ramach Programu. Stosowane będą następujące
ogólne kryteria merytoryczne:
−

jakości projektu:


uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście celów szczegółowych
określonych dla danego Priorytetu PO KL;

−

−



sposób wyboru i zapewnienia udziału w projekcie określonych grup
docelowych;



wartość dodana projektu;



adekwatność doboru instrumentów słuŜących realizacji projektu do sytuacji i
potrzeb grupy docelowej;



rezultaty projektu;



racjonalność harmonogramu działań;

beneficjenta:


wiarygodność - doświadczenie w zarządzaniu projektami,
instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy);



sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji);

potencjał

finansowania projektu:


niezbędność wydatku do realizacji projektu i osiągania jego celów;



efektywność wydatków projektu (relacja nakład/rezultat);



kwalifikowalność wydatków.

4.4.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów merytorycznych będzie
dokonywana w skali punktowej zgodnie z kartą oceny merytorycznej. Maksymalna liczba
punktów do uzyskania wynosi 100. Spełnienie przez wniosek kryteriów w minimalnym
zakresie oznacza uzyskanie 60 punktów.

4.5 Szczegółowe kryteria strategiczne
4.5.1 Szczegółowe kryteria strategiczne dotyczą preferowania pewnych typów projektów,
co w praktyce oznacza przyznanie spełniającym je wnioskom premii punktowej w trakcie
oceny merytorycznej (premia przyznawana będzie wyłącznie tym wnioskom, które otrzymają
wymagane minimum punktowe za spełnianie ogólnych kryteriów merytorycznych).
Spełnianie kryteriów strategicznych nie jest obowiązkowe. W konkursie stosowane będą
następujące kryteria strategiczne:
Dla typów projektów:
- tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego (w tym równieŜ realizacja alternatywnych
form wychowania przedszkolnego) na obszarach i w środowiskach o niskim stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej (w szczególności na obszarach wiejskich);

- wsparcie istniejących przedszkoli przyczyniające się do zwiększonego uczestnictwa dzieci
w wychowaniu przedszkolnym np. dłuŜsze godziny pracy przedszkoli, uruchomienie
dodatkowego naboru dzieci, zatrudnienie personelu.
 kryterium grupy docelowej: miejsce zamieszkania grupy docelowej na
obszarze wiejskim o zerowym lub niskim wskaźniku uprzedszkolnienia
(jedno przedszkole w gminie) (10 pkt) ;
 kryterium formy realizacji projektu: partnerstwo z organizacją
pozarządową lub podmiotem działającym na terenach gmin wiejskich,
miejsko - wiejskich oraz w miastach do 25 tys. mieszkańców, lub poparcie
lokalnej grupy działania, na rzecz przeciwdziałania ich marginalizacji i
zapewnienia odpowiedniego rozwoju (10 pkt).

Dla typu projektu:
- opracowanie i realizacja kampanii informacyjnych promujacych edukację przedszkolną.
 kryterium obszaru realizacji projektu: organizacja kampanii na terenach
gmin wiejskich, miejsko-wiejskich oraz w miastach do 25 tys.
mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem obszarów o zerowym lub
niskim wskaźniku uprzedszkolnienia (1 przedszkole w gminie) (20 pkt).
W przypadku łączenia typów projektów w ramach Poddziałania 9.1.1 projektodawca za
spełnienie wszystkich kryteriów strategicznych moŜe otrzymać maksymalnie 20
punktów.

4.5.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie
dokonywana w formie „0-1” tzn. „spełnia - nie spełnia”. Wnioski, które spełnią kryterium
strategiczne, otrzymają premię punktową. Wnioski które nie spełnią kryterium strategicznego
nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej.

