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Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 
zawodowego 

 

 

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  elektronicznej wersji wniosku jest toŜsama  

na 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); 



- 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 niespełniające jednego lub więcej kryteriów  

są odrzucane na etapie oceny formalnej, bez moŜliwości ich uzupełnienia.  

 

4.2 Szczegółowe kryteria dost ępu 

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: 

− kryterium grupy docelowej: wsparcie kierowane do osób mających 

miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego w 

rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego lub szkół lub placówek 

prowadzących kształcenie zawodowe zlokalizowanych na jego terenie; 

− kryterium wysokości finansowej projektu: minimalna wartość projektu 

100 tys. zł; 

− 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 niespełniające 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 niespełniające 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, potencjał 

instytucjonalny (w tym potencjał kadrowy i finansowy); 

� sposób zarządzania projektem (czytelność zasad realizacji); 

− 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: 

− kryterium zakresu projektu: współpraca szkoły lub placówki oświatowej 

prowadzącej kształcenie zawodowe z pracodawcami lub organizacjami 

pracodawców (stowarzyszenia, związki, klastry, etc.) lub izbami 

rzemieślniczymi w zakresie realizacji praktycznych form nauczania 

zawodu  (metodyka i treści) (12 pkt);  

− kryterium zakresu projektu: program rozwojowy szkoły lub placówki 

oświatowej prowadzącej kształcenie zawodowe, który obejmuje wdroŜenie 

nowych, innowacyjnych form nauczania (8 pkt); 

 

4.5.2 Ocena merytoryczna wniosku na podstawie kryteriów strategicznych będzie 

dokonywana w formie „0-1” tzn. „spełnia - nie spełnia”.  Wnioski, które spełnią kryteria 

strategiczne, otrzymają premię punktową. Wnioski które nie spełnią kryterium strategicznego 

nie tracą punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej. 

 


