Załącznik do Uchwały Nr 56/2017
Komitetu Monitorującego Regionalny
Program Operacyjny Województwa
Podlaskiego na lata 2014-2020
z dnia 13 grudnia 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 kształcenia zawodowego, kształcenia ustawicznego, państwowych wyższych szkół zawodowych oraz
infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych
(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.

1

Nazwa kryterium
Analiza potrzeb i deficytów w
obszarze interwencji oraz
racjonalność przedsięwzięcia.*

Opis kryterium
2

Definicja kryterium

Możliwość dokonania korekty

Wymogi kryterium:
Czy Wnioskodawca przedstawił diagnozę potrzeb
i deficytów w obszarze interwencji?

Możliwość jednorazowej korekty na etapie złożenia
wniosku o dofinansowanie w zakresie uzupełnienia
brakującego uzasadnienia/deklaracji w zakresie

Ocena

1

TAK/NIE

W przypadku możliwości wprowadzenia jednorazowej korekty, wnioski, które nie zostaną poprawione lub uzupełnione zgodnie z wezwaniem do uzupełnienia lub
poprawy, podlegają odrzuceniu
2
Zgodnie z art. 45 ust. 3 oraz w związku z art. 52a Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w
perspektywie finansowej 2014-2020.

2. Pozytywny wpływ projektu na

Opis kryterium:
Ocenie podlega, czy Wnioskodawca przedstawił
diagnozę potrzeb i deficytów w obszarze
interwencji.
Analiza powinna prezentować przynajmniej takie
dane, jak:
 przeprowadzona przez Wnioskodawcę
analiza trendów demograficznych oraz
rzeczywistych potrzeb regionalnego i
lokalnych rynków pracy (np. na
podstawie
dokumentów
Wojewódzkiego
Urzędu
Pracy)
potwierdza,
że
przygotowywana
inwestycja
jest
zgodna
z
prognozowanym zapotrzebowaniem, zaś
zapotrzebowanie na dany zawód
uwzględniony w projekcie znajduje
potwierdzenie w tych analizach;
 możliwości
zatrudnienia
osób
znajdujących się w trudnej sytuacji na
rynku pracy (nie dotyczy projektów
państwowych
wyższych
szkół
zawodowych);
 wnioski z przeprowadzonego spisu
inwentarza, przedstawiające ocenę
stanu infrastruktury, której dotyczy
interwencja,
w
szczególności
posiadanych pracowni/warsztatów (jeśli
dotyczy);
 z przeprowadzonej analizy wykonalności
i trwałości finansowej, uwzględniającej
trendy demograficzne i sytuację na
regionalnym rynku pracy, wynika, że
Wnioskodawca zapewni wykonalność i
trwałość finansową przedsięwzięcia.
W przypadku państwowych wyższych szkół
zawodowych wymagane jest uzyskanie przez
Wnioskodawcę pozytywnej opinii MNiSW.
Wymogi kryterium:

adekwatnym do wymagań niniejszego kryterium, z
wyłączeniem korekty w zakresie uzupełnienia
brakującej pozytywnej opinii MNiSW, chyba że
Wnioskodawca, na moment złożenia wniosku o
dofinansowanie, był w trakcie procedury odwoławczej
od negatywnej opinii MNiSW.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment
złożenia wniosku o dofinansowanie.
W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości
istnieje możliwość dokonywania zmian w zakresie
rzeczowym projektu, o ile nie wpływa to na spełnienie
innych kryteriów wyboru projektów. Każda zmiana
powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i
zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości projektu.

Możliwość

jednorazowej

korekty

w

zakresie

TAK/NIE

dostosowanie infrastruktury
kształcenia zawodowego do
potrzeb rynku pracy.*

Czy Wnioskodawca zaplanował
działania
dotyczące
dostosowania
infrastruktury
kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy?
Opis kryterium:
Informacje
zawarte
we
wniosku
o
dofinansowanie powinny wynikać ze Strategii
rozwoju
szkoły/placówki
kształcenia
zawodowego, stanowiącej obligatoryjny załącznik
do wniosku.

uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej
dokumentacji
aplikacyjnej
z
jednoczesnym
zachowaniem niezmienionego zakresu rzeczowego
projektu.
Spełnienie kryterium weryfikowane na etapie złożenia
wniosku o dofinansowanie.
W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości
istnieje możliwość dokonywania zmian w zakresie
rzeczowym projektu, o ile nie wpływa to na spełnienie
innych kryteriów wyboru projektów. Każda zmiana
powinna być uzasadniona przez Beneficjenta
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości projektu.

Wymogi kryterium:
Czy realizacja projektu przyczyni się do
zwiększenia atrakcyjności wyboru kształcenia
zawodowego, jako ścieżki edukacyjnej?
Zwiększenie atrakcyjności
3.
szkolnictwa zawodowego.*

Zgodność przedmiotu projektu
4. ze specjalizacjami
regionalnymi.*

Opis kryterium:
Ocenie podlega, czy z przedłożonej dokumentacji
aplikacyjnej wynika, że realizacja projektu
przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności
wyboru kształcenia zawodowego, jako ścieżki
edukacyjnej?
Wymogi kryterium:
Czy przedmiot projektu jest zgodny ze
specjalizacjami regionalnymi?
Opis kryterium:
Ocenie podlegać będzie adekwatność projektu do
specjalizacji regionalnych, tj. Inteligentnych
Specjalizacji
Województwa
Podlaskiego,
zawartych w „Planie rozwoju przedsiębiorczości w
oparciu o inteligentne specjalizacje województwa
podlaskiego na lata 2015-2020+”.

Brak możliwości korekty.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment
złożenia wniosku o dofinansowanie

TAK/NIE

Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku o
dofinansowanie.
Spełnienie kryterium weryfikowane jest na moment
złożenia wniosku o dofinansowanie.
TAK/NIE
W trakcie realizacji projektu oraz w okresie trwałości
istnieje możliwość dokonywania zmian w zakresie
rzeczowym projektu, o ile nie wpływa to na spełnienie
innych kryteriów wyboru projektów. Każda zmiana
powinna być uzasadniona przez Beneficjenta

i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

Komplementarność projektu
5. ze wsparciem w ramach EFS.*

Wymogi kryterium:
Czy projekt uwzględnia komplementarność
wsparcia i jest elementem uzupełniającym
interwencję EFS, prowadzącym do osiągnięcia
celów wynikających z CT10?

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości projektu.
Brak możliwości korekty na etapie złożenia wniosku o
dofinansowanie.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca okresu
trwałości projektu, a tym samym w przypadku nie
zrealizowania projektu ze środków EFS nie jest
możliwe uzyskanie wsparcia w ramach interwencji
EFRR.

TAK/NIE

Kryteria merytoryczne szczegółowe (Kryteria różnicujące) – warunkiem weryfikacji zgodności projektu z kryteriami punktowymi jest spełnienie wszystkich kryteriów
merytorycznych dopuszczających.

Lp.

1.

3

Jw.

Nazwa kryterium

Interdyscyplinarne wykorzystanie
laboratoriów/sal do praktycznej
nauki zawodów.*

Opis kryterium
3

Definicja kryterium

Możliwość dokonania korekty

Ocenie podlegać
będzie
stworzenie przez
Wnioskodawcę warunków do doskonalenia lub
zdobycia kwalifikacji przez uczniów kształcących się
w zawodach z wykorzystaniem infrastruktury wraz z
wyposażeniem będącej przedmiotem projektu:
 inwestycja
obejmuje
przygotowanie
laboratoriów/sal do nabycia czterech i
więcej kwalifikacji – 15 pkt;
 inwestycja
obejmuje
przygotowanie
laboratoriów/sal
do
nabycia
trzech
kwalifikacji - 10 pkt;
 inwestycja
obejmuje
przygotowanie
laboratoriów/sal
do
nabycia
dwóch
kwalifikacji – 5 pkt;
 inwestycja
obejmuje
przygotowanie
laboratoriów/sal
do
nabycia
jednej

Brak możliwości korekty na etapie złożenia
wniosku.
W trakcie realizacji projektu oraz w okresie
trwałości istnieje możliwość dokonywania zmian
w zakresie rzeczowym projektu, o ile nie wpływa
to na obniżenie warunków do doskonalenia lub
zdobycia kwalifikacji. Każda zmiana powinna być
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana
przez IZ RPOWP.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca
okresu trwałości projektu.

Maksymalna
liczba punktów

15

2.

3.

Projekt wskazuje wpływ na
rozwój inteligentnych specjalizacji
województwa podlaskiego.*

Powiązanie systemu kształcenia
zawodowego z potrzebami
przedsiębiorców.*

kwalifikacji bądź w projekcie nie przewiduje
się przygotowania laboratorium/sal do
praktycznej nauki zawodu – 0 pkt.
W ramach niniejszego kryterium punkty nie
podlegają sumowaniu.
Ocenie będzie podlegać powiązanie wspieranych w
ramach
projektu
kierunków
kształcenia
z
inteligentnymi
specjalizacjami
województwa
podlaskiego, określonymi w ,,Planie rozwoju
przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne
specjalizacje województwa podlaskiego na lata 20152020+”.
Wspierane w ramach projektu kierunki kształcenia
wpisują się w:
 „rdzeń specjalizacji” lub „łańcuch wartości”
na rzecz „rdzenia specjalizacji” – 15 pkt;
 „specjalizacje wschodzące” – 7 pkt.
W ramach zakwalifikowania projektu do ww.
kierunków kształcenia punkty nie podlegają
sumowaniu.
Przyznaje się dodatkowe 5 pkt. w przypadku,
gdy Wnioskodawca jest ujęty w „Koncepcji rozwoju
szkół zawodowych w oparciu o potrzeby gospodarki
województwa podlaskiego” jako szkoła lider w
branży.
0 pkt – projekt nie spełnia żadnego z ww. warunków.
Maksymalna liczba punktów to 20.
W sytuacji, gdy warunek zostanie spełniony
częściowo, do obliczeń zostanie przyjęta średnia
ważona rozumiana jako stosunek kierunków
kształcenia
powiązana
z
inteligentnymi
specjalizacjami
do ogólnej liczby kierunków
realizowanych w ramach projektu.
Ocenie będzie podlegać czy wsparcie w ramach
projektu przyczyni się do lepszego dostosowania
infrastruktury
wykorzystywanej
w
procesie
kształcenia zawodowego do warunków zbliżonych w
środowisku zawodowym. Kryterium premiować
będzie projekty dostosowujące w jak najszerszym

Brak możliwości korekty na etapie złożenia
wniosku o dofinansowanie.
W trakcie realizacji projektu oraz w okresie
trwałości istnieje możliwość dokonywania zmian
w zakresie rzeczowym projektu, o ile nie wpływa
to na spełnienie kryterium. Każda zmiana
powinna być uzasadniona przez Beneficjenta i
zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca
okresu trwałości projektu.
20

Brak możliwości korekty na etapie złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość odstępstwa od kryterium w trakcie
realizacji projektu oraz w okresie trwałości może
wynikać z wprowadzenia zmian w zakresie

20

4.

5.

Efektywność kosztowa.

Gotowość projektu do realizacji.

stopniu infrastrukturę do warunków rzeczywistego
środowiska pracy zawodowej.
 dostosowanie infrastruktury do warunków
zbliżonych do rzeczywistego środowiska
pracy zawodowej poprzez rozszerzenie
parku maszynowego o nowy rodzaj sprzętu
– 20 pkt;
 dostosowanie infrastruktury do warunków
zbliżonych do rzeczywistego środowiska
pracy zawodowej poprzez unowocześnienie
istniejącego parku maszynowego (wymiana
sprzętu) – 10 pkt;
projekt nie zakłada dostosowania infrastruktury do
warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska
pracy – 0 pkt.
W ramach niniejszego kryterium punkty nie
podlegają sumowaniu.
Maksymalna liczba punktów to 20.
Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu
rozumiana jako średnia wysokość kosztów
kwalifikowanych
przypadających
na
ucznia
korzystającego
z przedmiotu projektu.
W ramach niniejszego kryterium punkty będą
przyznawane wg poniższej skali:
< 30 tys. zł/ ucznia korzystającego z przedmiotu
projektu – 15 pkt;
≥ 30 tys. zł/ ucznia korzystającego z przedmiotu
projektu oraz <40 tys. zł/ ucznia korzystającego z
przedmiotu projektu – 10 pkt;
≥ 40 tys. zł/ ucznia korzystającego z przedmiotu
projektu oraz ≤ 50 tys. zł/ ucznia
korzystającego z przedmiotu projektu – 5 pkt;
> 50 tys. zł/ na ucznia korzystającego z przedmiotu
projektu – 0 pkt.
Premiowane będą projekty gotowe do realizacji.
W ramach niniejszego kryterium punkty będą
przyznawane wg poniższej skali:
 ogłoszono
postępowanie
przetargowe/upubliczniono zaproszenie do

rozwiązań
organizacyjno-budowlanych
zastosowanych w projekcie, przy czym każda
zmiana
powinna
być
uzasadniona
i
zaakceptowana przez IZ RPOWP.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca
okresu trwałości projektu.

Brak możliwości korekty.
Kryterium weryfikowane na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

15

Brak możliwości korekty.
Kryterium weryfikowane na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie na podstawie
dostarczonej dokumentacji ważnej na moment

10

składania ofert – 10 pkt;
projekt nie wymaga żadnych pozwoleń i jest
gotowy do realizacji – 10 pkt;
 projekt posiada pozwolenia/zgłoszenia na
budowę – 5 pkt;
 projekt nie jest gotowy do realizacji – 0 pkt.
Premiowane będą projekty, w których przewiduje się
współpracę szkół i placówek oświatowych oraz szkół
wyższych z pracodawcami.
W ramach
niniejszego kryterium punkty będą
przyznawane wg poniższej skali:
 projekt realizowany w partnerstwie z
pracodawcami – 10 pkt;
 projekt nie będzie realizowany w
partnerstwie z pracodawcami – 0 pkt.

złożenia wniosku o dofinansowanie.



6.

Realizacja projektu w
partnerstwie z pracodawcami.

Brak możliwości korekty na etapie złożenia
wniosku o dofinansowanie.
Możliwość odstępstwa od kryterium w trakcie
realizacji projektu oraz w okresie trwałości nie
może powodować pogorszenia warunków
realizacji projektu i założonych celów, przy czym
dopuszcza się zmianę liczby partnerów. Każda
zmiana
powinna
być
uzasadniona
i zaakceptowana przez IZ RPOWP.

10

Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca
okresu trwałości projektu.

7.

Komplementarność z innymi
projektami.

8.

Stosowanie rozwiązań

Ocenie podlega czy projekt jest komplementarny ze
zrealizowanymi dotychczas lub realizowanymi w
latach 2014-2020 projektami infrastrukturalnymi
zlokalizowanymi
na
obszarze
województwa
podlaskiego, np. w ramach RPOWP 2014-2020,
innych Programów Operacyjnych, innych projektów
finansowych ze środków europejskich, krajowych
oraz własnych (z wyłączeniem komplementarności
z projektami w ramach EFS).
W ramach
niniejszego kryterium punkty będą
przyznawane wg poniższej skali:
 projekt wykazuje komplementarność z
innymi projektami (uzupełniający się
charakter
projektów,
wykluczający
powielanie się działań) – 5 pkt;
 projekt nie wykazuje komplementarności z
innymi projektami – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o
dofinansowanie projektu oraz załączników.
Wymogi kryterium:

Brak możliwości korekty.
Kryterium weryfikowane na moment złożenia
wniosku o dofinansowanie.

5

Możliwość jednorazowej korekty w zakresie

5

przyjaznych środowisku.

Ocenie podlega czy zakupiony sprzęt oraz
infrastruktura wspierana w ramach projektu zawiera
etykietowanie środowiskowe.
 Projekt obejmuje zakup sprzętu/infrastruktury
spełniającej warunki EKO – 5 pkt,
 Projekt
nie
obejmuje
zakupu
sprzętu/infrastruktury spełniającej warunki EKO –
0 pkt.
W sytuacji, gdy warunek zostanie spełniony
częściowo, do obliczeń zostanie przyjęta średnia
ważona rozumiana jako stosunek kosztów
kwalifikowalnych związanych z zakupem sprzętu/
infrastruktury spełniającej warunki EKO do
całkowitych kosztów kwalifikowalnych zakupu
sprzętu/infrastruktury w ramach projektu.

uzupełnienia brakujących zapisów w pierwotnej
dokumentacji aplikacyjnej z jednoczesnym
zachowaniem
niezmienionego
zakresu
rzeczowego projektu.
Spełnienie kryterium weryfikowane na etapie
złożenia wniosku o dofinansowanie.
W trakcie realizacji projektu oraz w okresie
trwałości istnieje możliwość dokonywania zmian
w zakresie rozwiązań organizacyjno-budowlanych
zastosowanych w projekcie, o ile nie wpływa to
na spełnienie innych kryteriów wyboru
projektów. Każda zmiana powinna być
uzasadniona przez Beneficjenta i zaakceptowana
przez IZ RPOWP.
Spełnienie kryterium powinno być utrzymane od
złożenia wniosku o dofinansowanie do końca
okresu trwałości projektu.

Razem


100

kryterium/pytanie cząstkowe do dodatkowej oceny przez ekspertów zewnętrznych

UWAGA:
Dopuszczenie możliwości dokonania korekt na etapie oceny formalno-merytorycznej projektu w ramach danego kryterium może jednocześnie w sposób bezpośredni
przełożyć się na informacje podlegające ocenie w ramach innych kryteriów wyboru projektów. W związku z powyższym, Wnioskodawca zobowiązany jest do rzetelnego i
starannego skorygowania pierwotnej dokumentacji aplikacyjnej w niezbędnym zakresie wynikającym z wezwania IZ RPOWP do poprawy przy jednoczesnym wskazaniu
zakresu wprowadzonych zmian w piśmie przewodnim.

