Załącznik do uchwały Nr 34/2017
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 23 sierpnia 2017 r.

KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej
i szkoleniowej
Poddziałanie 8.2.1 Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego
Typ projektu: Inwestycje w infrastrukturę wychowania przedszkolnego
(kryteria nie mają zastosowania do projektów w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego)
Kryteria merytoryczne dopuszczające szczególne – poszczególne kryteria uznaje się za spełnione w przypadku, gdy odpowiedzi na wszystkie szczegółowe
pytania opisujące wymogi kryterium są twierdzące (z wyjątkiem sytuacji, gdy dane kryterium/pytanie szczegółowe nie dotyczy danego typu projektu).
Lp.
1.

Nazwa kryterium
Opis kryterium
Projekt zawiera analizę potrzeb Wymogi kryterium:
i deficytów w obszarze edukacji Czy Wnioskodawca przedstawił diagnozę potrzeb i deficytów w obszarze interwencji
na terenie gminy, na obszarze której realizowane będzie wsparcie,
przedszkolnej
z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych?
Opis kryterium:
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca przedstawił diagnozę potrzeb i deficytów
w obszarze interwencji na terenie gminy, na obszarze której realizowane będzie
wsparcie, z uwzględnieniem analizy pod kątem trendów demograficznych.
Analiza powinna uwzględniać co najmniej następujące kwestie:
 dostępność miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w placówkach przedszkolnych
na terenie gminy (w tym liczbę miejsc podlegającą pod organ prowadzący 1

Ocena
TAK/NIE

2.

3.

Wnioskodawcę) w roku szkolnym poprzedzającym rok rozpoczęcia
realizacji projektu;
 informacje w zakresie urodzeń dzieci na danym obszarze w ostatnich 3
latach oraz trendy w tym zakresie;
 szacowaną brakującą liczbę miejsc w przedszkolach na moment rozpoczęcia
realizacji projektu;
 szacowany trend w zakresie popytu na miejsca w ośrodkach wychowania
przedszkolnego na terenie danej gminy (wzrostowy, stały, malejący)
w perspektywie 3–letniej;
 procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku
3-4 lat w danej gminie wg stanu na ostatni zakończony rok szkolny;
 potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami i opis dostępności
z uwzględnieniem tych potrzeb.
Budowa nowych obiektów możliwa będzie jedynie na warunkach określonych
w SZOOP i Regulaminie konkursu.
Nowe
miejsca
wychowania Wymogi kryterium:
przedszkolnego
tworzone
są Czy miejsca wychowania przedszkolnego będą tworzone wyłącznie na obszarze
wyłącznie na obszarze gmin gmin wskazanych w Regulaminie konkursu.
wskazanych w załączniku do
Opis kryterium:
Regulaminu konkursu
Ocenie podlega, czy miejsca wychowania przedszkolnego będą tworzone wyłącznie
na obszarze gmin wskazanych w Regulaminie konkursu.
Jednocześnie nowe miejsca wychowania przedszkolnego dla dzieci
z niepełnosprawnościami mogą być tworzone na terenie każdej z gmin województwa
podlaskiego, o ile potrzeba taka będzie wynikała z diagnozy sytuacji w danej gminie
przeprowadzonej przez Wnioskodawcę.
Komplementarność projektu ze Wymogi kryterium:
Czy Wnioskodawca wykazał, iż projekt uwzględnia komplementarność ze
wsparciem w ramach EFS
wsparciem w ramach Działania 3.1 RPOWP 2014-2020 oraz będzie realizowany
w powiązaniu z projektem/ami wdrożonymi lub wdrażanymi w ramach ww.
Działania?
Opis kryterium:
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca wykazał, iż projekt uwzględnia
komplementarność ze wsparciem w ramach Działania 3.1 RPOWP 2014-2020 oraz

TAK/NIE/NIE
DOTYCZY

TAK/NIE

będzie realizowany w powiązaniu z projektem/ami wdrożonymi lub wdrażanymi
w ramach ww. Działania. Inwestycje w zakresie EFRR mają stanowić jedynie
element uzupełniający interwencję EFS.
Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie
wszystkich kryteriów merytorycznych dopuszczających.
Lp.

1.

2.

Nazwa kryterium

Opis kryterium

Wzrost liczby miejsc opieki nad Ocena kryterium:
Ocenie podlega, o ile wzrosła w wyniku realizacji projektu liczba miejsc opieki nad
dziećmi w wieku przedszkolnym
dziećmi w wieku przedszkolnym/liczba istniejących miejsc dostosowanych do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami w ośrodku/ach wychowania przedszkolnego
prowadzonych na terenie danej gminy, w stosunku do danych za ostatni zakończony rok
szkolny. Punkty przyznawane są w zależności od wzrostu liczby miejsc opieki nad
dziećmi/wzrostu liczby istniejących miejsc dostosowanych:
 Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 25% - 25 pkt.
 Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 20% oraz < 25% - 15 pkt.
 Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 15% oraz < 20% - 10 pkt.
 Liczba miejsc wzrośnie o ≥ 10% oraz < 15% - 5 pkt.
 Liczba miejsc wzrośnie o mniej niż 10% - 0 pkt.
W przypadku realizacji projektu w gminie, w której za ostatni zakończony rok szkolny,
liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym wynosiła 0, należy przyznać 25
pkt.
W przypadku kiedy projekt obejmuje zarówno tworzenie miejsc opieki nad dziećmi
w wieku przedszkolnym, jak również dostosowywanie istniejących miejsc do potrzeb
dzieci z niepełnosprawnościami, punkty przyznaje się jedynie za tworzenie miejsc opieki
nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
Nowe miejsca opieki nad dziećmi w Ocena kryterium:
wieku przedszkolnym na obszarze Ocenie podlega, czy Wnioskodawca tworzy nowe miejsca opieki nad dziećmi
gmin o słabym dostępie usług w wieku przedszkolnym na obszarze gminy, charakteryzującej się słabym dostępem do
usług wychowania przedszkolnego.
wychowania przedszkolnego
Punkty przyznawane są w zależności od lokalizacji projektu w gminie

Maksymalna
liczba
punktów
25 pkt.

20 pkt.

3.

4.

o następującym odsetku dzieci w wieku 3-4 lat objętych opieką przedszkolną na podstawie
analizy pn.: Potrzeby jednostek samorządu gminnego w zakresie zwiększania dostępności
miejsc wychowania przedszkolnego w województwie podlaskim, zawartej w Regulaminie
konkursu:
 0% - 50% - 16 pkt.
 51% - 65% - 12 pkt.
 66% - 80% - 8 pkt.
 81% - 99% - 4 pkt.
 100% i więcej – 0 pkt.
Ponadto w ramach kryterium dodatkowo premiowane są projekty realizowane na obszarze
wiejskim. Położenie na obszarze wiejskim weryfikowane będzie na podstawie rejestru
TERYT dostępnego na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego
http://stat.gov.pl. Według GUS, obszarami wiejskimi są tereny położone poza granicami
administracyjnymi miast - obszary gmin wiejskich oraz część wiejska (leżąca poza
miastem) gminy miejsko – wiejskiej – 4 pkt.
Wykorzystanie istniejącej bazy Ocena kryterium:
Ocenie podlega, czy projekt zakłada wykorzystanie istniejącej bazy lokalowej placówek
lokalowej
oświatowych, np.: obiektów po likwidowanych szkołach lub części budynków szkół,
w których zmniejszyła się liczba uczniów ze względu na zmiany demograficzne
prowadzące do ich adaptacji na cele placówek wychowania przedszkolnego, czy tworzenia
nowych miejsc przedszkolnych poprzez rozbudowę/modernizację istniejących budynków
przedszkolnych bądź innych budynków gminnych.
Punkty przyznawane są według następującego schematu:
 Projekt dotyczy wykorzystania istniejącej bazy lokalowej placówek oświatowych
czy tworzenia nowych miejsc przedszkolnych poprzez rozbudowę/modernizację
istniejących budynków przedszkolnych bądź innych budynków gminnych – 20
pkt.
 Projekt nie dotyczy wykorzystania istniejącej bazy lokalowej placówek
oświatowych czy tworzenia nowych miejsc przedszkolnych poprzez
rozbudowę/modernizację istniejących budynków przedszkolnych bądź innych
budynków gminnych – 0 pkt.
Efektywność
kosztowa Ocena kryterium:
nowoutworzonych miejsc opieki W ramach kryterium ocenie podlega efektywność kosztowa projektu rozumiana jako
relacja wnioskowanej kwoty dofinansowania przypadającej na jedno nowoutworzone
nad dziećmi
miejsce opieki nad dzieckiem w wieku przedszkolnym w ośrodku wychowania

20 pkt.

25 pkt.

5.

Wsparcie ośrodków wychowania
przedszkolnego niekorzystających
ze wsparcia w ramach EFS
Poddziałania 9.1.1 POKL oraz
w ramach EFRR Działania 6.1
RPOWP 2007-2013

przedszkolnego.
Punkty przyznawane są według następującego schematu:
Projekty dotyczące budowy nowej infrastruktury:
< 15 000 zł/nowo utworzone miejsce – 25 pkt.
≥ 15 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz < 30 000 zł/nowo utworzone miejsce – 18 pkt.
≥ 30 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz ≤ 40 000 zł/nowo utworzone miejsce – 10 pkt.
> 40 000 zł/nowo utworzone miejsce1 - 0 pkt.
Projekty dotyczące rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury:
< 10 000 zł/nowo utworzone miejsce - 25 pkt.
≥ 10 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz < 20 000 zł/nowo utworzone miejsce - 18 pkt.
≥ 20 000 zł/nowo utworzone miejsce oraz ≤30 000 zł/nowo utworzone miejsce - 10 pkt.
> 30 000 zł/nowo utworzone miejsce2 - 0 pkt.
Punkty nie podlegają sumowaniu. Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium to 25
pkt.
Ocena kryterium:
W ramach kryterium premiowane są projekty realizowane w ośrodkach wychowania
przedszkolnego, które nie korzystały ze wsparcia w ramach EFS Poddziałania 9.1.1 POKL
oraz w ramach EFRR Działania 6.1 RPOWP 2007-2013.
Punkty przyznawane są według następującego schematu:
1. Projekt realizowany w ośrodkach wychowania przedszkolnego, które nie
korzystały ze wsparcia w ramach EFS Poddziałania 9.1.1 POKL oraz w ramach
EFRR Działania 6.1 RPOWP 2007-2013 – 10 pkt.
2. Projekt realizowany w ośrodkach wychowania przedszkolnego, które korzystały
ze wsparcia w ramach EFS Poddziałania 9.1.1 POKL oraz w ramach EFRR
Działania 6.1 RPOWP 2007-2013 – 0 pkt.

10 pkt.

W ramach konkursu maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących budowy nowej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 40 tys. zł, odpowiadającej ilości planowanych do utworzenia
miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
2
W ramach konkursu maksymalne dofinansowanie, w projektach dotyczących rozbudowy i modernizacji istniejącej infrastruktury, nie może być wyższe niż wielokrotność kwoty 30 tys. zł, odpowiadającej ilości
planowanych do utworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym.
1

