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Ogólne kryteria wyboru projektów w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

w zakresie Europejskiego Funduszu Społecznego1234 
A. KRYTERIA OGÓLNE 

A.1 KRYTERIA FORMALNE 
A.1.1 Roczny obrót wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera) jest 

równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie
5
 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy roczny obrót
6
 wnioskodawcy i partnera/ów (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki

7
 

partnera/ów) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków w projekcie.  

W celu spełnienia przedmiotowego kryterium wnioskodawca i partner/rzy (o ile budżet projektu uwzględnia 

wydatki partnera/ów) musi/szą wskazać obrót za zamknięty i zatwierdzony rok obrotowy lub za zamknięty i 

zatwierdzony rok kalendarzowy. Wskazany obrót musi dotyczyć jednego z trzech ostatnich lat i być równy lub 

wyższy od rocznych wydatków w projekcie
8
. W przypadku, gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok (12 miesięcy) 

należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest 

najwyższa. W przypadku wnioskodawcy i partnera/ów, który/rzy realizuje/ą projekt w okresie nieprzekraczającym 

12 miesięcy, wskazane przez niego/nich obroty (o ile budżet projektu uwzględnia wydatki partnera/ów) należy 

odnieść do całkowitej wartości projektu. Weryfikacja spełnienia przedmiotowego kryterium będzie odbywała się 

w analogiczny sposób również wtedy, gdy projekt trwający nie dłużej niż rok będzie realizowany na przełomie lat, 

wówczas wartość obrotu należy odnieść do całkowitych wydatków w projekcie. 

W sytuacji, gdy wnioskodawca (lub jego partner/rzy) funkcjonuje krócej niż rok, jako obrót powinien on wskazać 

wartość właściwą dla typu podmiotu odnoszącą się do okresu liczonego od rozpoczęcia przez niego działalności 

do momentu zamknięcia roku obrotowego lub roku kalendarzowego, w którym tę działalność rozpoczął.  

Ponadto podczas określania potencjału finansowego nie jest możliwe stosowanie proporcji – tzn. w przypadku, 

                                                           
1
 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 58/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 16 września 2019 r. 

2
 W przypadku projektów pozakonkursowych niespełnienie któregokolwiek kryterium (formalnego, horyzontalnego, dostępu, 

merytorycznego) skutkuje skierowaniem wniosku do poprawy/uzupełnienia. Niepoprawienie/nieuzupełnienie wskazanych 

błędów/braków skutkuje przeprowadzeniem oceny na podstawie posiadanych dokumentów. W takim przypadku ocena może 

być negatywna i prowadzić do odrzucenia wniosku. 

3
 W całym dokumencie, gdzie jest mowa o „konkursie”, należy przez to rozumieć konkurs lub wezwanie do złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu. 

4
 W całym dokumencie przez „Regulamin konkursu”, należy rozumieć regulamin danego konkursu z załącznikami lub inny 

równoważny dokument dotyczący projektów pozakonkursowych. 

5
 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

6
 Za obrót należy przyjąć sumę przychodów uzyskanych przez podmiot na poziomie ustalania wyniku na działalności 

gospodarczej – tzn. jest to suma przychodów ze sprzedaży netto, pozostałych przychodów operacyjnych oraz przychodów 

finansowych (w tym przychody osiągnięte z tytułu otrzymanego dofinansowania na realizację projektów).  

W przypadku podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej i jednocześnie niebędących jednostkami sektora finansów 

publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego 

dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w poprzednim roku przez danego wnioskodawcę/partnera (o ile dotyczy).  

W przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć 

kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali wnioskodawca/partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim 

zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. 

7
 Na potrzeby oceny kryterium jako wydatek należy rozumieć też wkład własny. 

8
 We wniosku o dofinansowanie projektu należy wskazać rok, za jaki podawane są dane dot. rocznego obrotu wnioskodawcy  

i partnera/ów.  
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gdy wnioskodawca/partner/rzy wykazuje/ą obrót za okres krótszy niż rok, należy go odnieść zawsze do pełnej 

wartości wydatków w roku, gdy są one najwyższe. Analogicznie należy postąpić w sytuacji, w której najwyższa 

wartość wydatków pojawia się w roku, w którym projekt realizowany jest krócej niż 12 miesięcy. W tym przypadku 

do wartości wydatków odnosi się wykazany przez wnioskodawcę/partnera/ów obrót w pełnej wysokości. 

Kryterium nie dotyczy projektów, w których wnioskodawcą lub partnerem/ami jest jednostka sektora finansów 

publicznych, o ile budżet projektu uwzględnia wydatki tej jednostki.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu
9
. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.1.2 Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu wnioskodawca prowadzi biuro projektu lub posiada siedzibę, 

filię, delegaturę, oddział czy inną formę działalności na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, gdzie 

przechowywana jest pełna oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem dokumentów, których 

miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi przepisami), w miejscu umożliwiającym osobisty i równy 

dostęp potencjalnych uczestników/uczestniczek projektu do jego kadry.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie 

projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.1.3 Rzetelność wnioskodawcy 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega czy w okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu   

instytucja organizująca konkurs nie rozwiązała z własnej inicjatywy, z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie 

projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie w trybie natychmiastowym/bez 

wypowiedzenia.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2  Kryteria horyzontalne 

A.2.1 Zgodność projektu z właściwymi przepisami prawa unijnego  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego: 

                                                           
9
 W każdym kryterium zapis „Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu” nie wyklucza 

wykorzystania w ocenie spełniania kryterium informacji dotyczących wnioskodawcy lub projektu pozyskanych w inny sposób. 
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 projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 

projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia nr 1303/2013
10

; 

 wnioskodawca nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu albo, 

że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązujących 

przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia nr 1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania 

(w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza 

obszar objęty programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia nr 1303/2013. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenia stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie. 

 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2.2 Zgodność projektu z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (lub pomocy de minimis) 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. 

w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu. 

A.2.3 Zgodność projektu z właściwymi przepisami prawa krajowego
11

 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa krajowego, tj. czy: 

a) wnioskodawca dokonał wyboru partnera/ów (jeśli dotyczy) zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.)
12

; 

b) wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:  

 art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U.  z 2019 r. poz. 869), 

 art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

                                                           
10

 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 z 20 grudnia 2013 r. ze zm. i 

nast.) (dalej: rozporządzenie nr 1303/2013). 

11
 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

12
 Ustawa zwana dalej “ustawa wdrożeniowa” 
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cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

 art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2019 r. poz. 628 z późn. zm.) 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenia stanowiące integralną część wniosku o dofinansowanie. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2.4  W projekcie założono sposób rozliczania kosztów bezpośrednich adekwatny do wskazanej wartości 

dofinansowania. 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy w projekcie zastosowano sposób rozliczania kosztów bezpośrednich, w odniesieniu do 

wartości wnioskowanego dofinansowania, zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków 

w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Powyższe oznacza, że: 

1. W przypadku projektów, w których wartość wnioskowanego dofinansowania   nie przekracza wyrażonej w zł 

równowartości 100 000 Euro
13

, obligatoryjne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty 

ryczałtowe ustalone przez wnioskodawcę na podstawie szczegółowego budżetu projektu. Tym samym 

nieuwzględnienie kwot ryczałtowych w przypadku wyżej wskazanych projektów skutkować będzie 

niespełnieniem niniejszego kryterium. 

2. W przypadku projektów, których wartość wnioskowanego dofinansowania przekracza wyrażoną w zł 

równowartość 100 000 Euro, niedopuszczalne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty 

ryczałtowe. Tym samym uwzględnienie kwot ryczałtowych w przypadku wyżej wskazanych projektów 

skutkować będzie niespełnieniem niniejszego kryterium. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

 Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.2.5 Zgodność projektu z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami określoną w art. 7 rozporządzenia nr 1303/2013 oraz w Wytycznych w zakresie 

realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz 

zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

We wniosku o dofinansowanie projektów wymaga się wykazania pozytywnego wpływu realizacji projektu na 

zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.  

W przypadku oceny wsparcia określonego standardami dostępności weryfikacja polega na sprawdzeniu 

zgodności założeń wniosku o dofinansowanie projektu z tymi standardami.  

                                                           
13

 Do przeliczenia niniejszej kwoty na zł należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny 

na dzień ogłoszenia konkursu lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych. Informacja o kursie 

zostanie zawarta w Regulaminie konkursu. 
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W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów dostępności weryfikacja polega na sprawdzeniu 

zapewnienia możliwości samodzielnego użytkowania/skorzystania z produktów tych projektów przez osoby 

należące do co najmniej jednego z rodzajów niepełnosprawności wskazanych w standardach dostępności. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym w Regulaminie konkursu. 

A.2.6 Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard 

minimum. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów oceny 

określonych w Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla 

osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na 

lata 2014-2020.   

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu. 

A.2.7 Zgodność projektu z zasadą zrównoważonego rozwoju 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8 rozporządzenia nr 

1303/2013. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

A.3 Kryteria merytoryczne14 (suma punktów: 80) 

Opis znaczenia kryteriów: 

Ocena spełnienia kryteriów merytorycznych polega na przyznaniu liczby 

punktów w ramach dopuszczalnych limitów wyznaczonych minimalną i 

maksymalną liczbą punktów, które można uzyskać w ramach oceny 

danego kryterium. Spełnienie przez projekt wskazanych kryteriów oznacza 

uzyskanie od co najmniej dwóch oceniających minimum 60% punktów za 

spełnienie poszczególnych kryteriów. 

                                                           
14

 W przypadku naborów w trybie pozakonkursowym kryteria merytoryczne nie są oceniane punktowo, mają natomiast charakter 

zero-jedynkowy i podlegają poprawie/uzupełnieniu.  
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A.3.1 Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność doboru grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji projektu w kontekście: 

 problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji projektu, na 

które odpowiedź stanowi cel projektu, 

 wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i źródeł potwierdzających występowanie opisanego/ych 

problemu/ów. 

Ocenie podlega, czy dobór i opis grupy docelowej jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 

potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa  

w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 

jeśli oceniający przyzna co najmniej 6 punktów w ramach oceny kryterium. 

A.3.2 Cel projektu oraz poprawność wskaźników 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega: 

 trafność celu projektu w kontekście opisanej sytuacji problemowej i założeń projektu, 

 prawidłowość opisu i doboru wskaźników do założeń projektu i Regulaminu konkursu, w tym: 

 możliwość osiągnięcia w ramach projektu skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i produktu; 

 adekwatność i poprawność sformułowania wskaźników, w tym przypisanych do kwot ryczałtowych; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 

potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa  

w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Kryterium będzie miało charakter rozstrzygający o ostatecznej kolejności projektów na liście wszystkich 

ocenionych projektów w sytuacji, gdy więcej niż jeden projekt uzyska taką samą liczbę punktów. 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 

jeśli oceniający przyzna co najmniej 6 punktów w ramach oceny kryterium. 

A.3.3 Trafność doboru i opisu zadań  

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega : 

 opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek projektu, 

 adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna zawartość w świetle zdiagnozowanego/ych problemu/ów oraz 
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założonych celów/wskaźników,
15

  

 zgodność planowanych działań z przepisami właściwymi dla obszaru merytorycznego,
16

 

 podział zadań (lider/partner), o ile projekt realizowany jest w partnerstwie,
17

 

 trwałość projektu (o ile dotyczy), 

 harmonogram zadań,
18

 

 sposób zarządzania projektem.
19

  

Ocenie podlega, czy opis zadań jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 

potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa  

w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 25 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 

jeśli oceniający przyzna co najmniej 15 punktów w ramach oceny kryterium. 

A.3.4 Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy i partnera/ów
20

 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia wnioskodawcy i partnera/ów (jeżeli projekt realizowany jest 

w partnerstwie), tj.: 

 doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w obszarze tematycznym, którego dotyczy realizowany projekt, na 

danym terytorium i w pracy z daną grupą docelową, 

 potencjał kadrowy/merytoryczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 potencjał techniczny wykorzystywany w ramach projektu, 

 zasadność partnerstwa. 

Ocenie podlega, czy opis potencjału i doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów jest adekwatny do założeń 

projektu i Regulaminu konkursu.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 

potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa  

w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 15 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

                                                           
15

 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

16
 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

17
 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

18
 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

19
 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

20
 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 
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A.3.5 Budżet projektu 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega: 

1. zgodność budżetu projektu z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

2. niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu, w tym: 

 czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań
21

 oraz przyczyniają się do osiągnięcia  produktów  

projektu, 

 czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy/partnera (chyba że stanowią 

wkład własny),
22

 

3. racjonalność i efektywność planowanych wydatków, w tym: 

 czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz planowanych produktów 

projektu, 

 czy są zgodne ze standardami i cenami rynkowymi towarów i usług,
23

  

 czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów 

realizacji zadań. 

4. poprawność sporządzenia budżetu (m.in. koszty pośrednie, cross-financing, środki trwałe, wkład własny, 

jednostki miar, błędne wyliczenia). 

Ocenie podlega, czy budżet projektu jest adekwatny do założeń projektu i Regulaminu konkursu.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub przedmiotowego kryterium na 

potrzeby danego konkursu w Regulaminie konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa  

w ustawie wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Projekt może uzyskać maksymalnie 20 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji w zakresie wskazanym  w Regulaminie konkursu, 

jeśli oceniający przyzna co najmniej 12 punktów w ramach oceny kryterium. 

A.4.  KRYTERIUM NEGOCJACYJNE24 

A.4.1 Negocjacje zakończyły się wynikiem pozytywnym 

Opis znaczenia 

kryterium: 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Definicja kryterium: Weryfikacja 

                                                           
21

 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

22
 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

23
 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 

24
 Nie dotyczy projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 
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Ocenie podlega czy negocjacje
25

  zakończyły się wynikiem pozytywnym. 

Zakończenie negocjacji z wynikiem pozytywnym oznacza, że: 

- do wniosku zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach oceny 

projektu lub przez przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń 

dokonanych podczas negocjacji lub 

- KOP uzyska od wnioskodawcy informacje i wyjaśnienia dotyczące określonych zapisów 

we wniosku, wskazane przez oceniających w kartach oceny projektu lub 

przewodniczącego KOP i przekazane informacje/wyjaśnienia zostaną zaakceptowane 

przez KOP lub 

- negocjacje zostały podjęte
26

 i zakończone
27

 w terminie wyznaczonym przez KOP. 

Jeżeli: 

a) do wniosku nie zostaną wprowadzone korekty wskazane przez oceniających w kartach 

oceny projektu lub przez przewodniczącego KOP lub inne zmiany wynikające z ustaleń 

dokonanych podczas negocjacji lub 

b) KOP nie uzyska od wnioskodawcy informacji i wyjaśnień dotyczących określonych 

zapisów we wniosku, wskazanych przez oceniających w kartach oceny projektu lub 

przewodniczącego KOP lub przekazane wyjaśnienia/informacje nie zostaną 

zaakceptowane przez KOP lub 

c) do wniosku zostały wprowadzone inne zmiany niż wynikające z kart oceny projektu lub 

uwag przewodniczącego KOP lub ustaleń wynikających z procesu negocjacji lub 

d) negocjacje nie zostały podjęte lub zakończone w ostatecznym terminie wyznaczonym 

przez KOP; 

etap negocjacji kończy się wynikiem negatywnym. 

Kryterium weryfikowane po przeprowadzeniu procesu negocjacji w oparciu o wniosek 

o dofinansowanie projektu i ustalenia dokonane podczas negocjacji. 

kryterium 

dokonywana tylko 

w przypadku 

wniosków 

skierowanych do 

etapu negocjacji.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 Negocjacje – proces uzyskiwania informacji i wyjaśnień od wnioskodawców lub poprawiania/uzupełniania projektu w oparciu 

o uwagi dotyczące spełniania kryteriów wyboru projektów, dla których przewidziano taką możliwość, zgodnie z art. 45 ust. 3 

ustawy wdrożeniowej, zakończony weryfikacją projektu pod względem spełnienia zero-jedynkowego kryterium wyboru projektów 

w zakresie spełnienia warunków postawionych przez oceniających lub przewodniczącego KOP. 

26
 Przez “podjęcie negocjacji” należy rozumieć przesłanie w wyznaczonym przez KOP terminie skanu podpisanej przez 

wnioskodawcę odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne KOP na adres e-mail wskazany w informacji o zakwalifikowaniu projektu 

do etapu negocjacji lub dostarczenie w wyznaczonym przez KOP terminie (decyduje data wpływu) do Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym podpisanej przez wnioskodawcę odpowiedzi na stanowisko negocjacyjne  KOP 

27
 Przez „zakończenie procesu negocjacji” należy rozumieć złożenie wniosku w wersji elektronicznej i papierowej o tożsamej 

sumie kontrolnej w wyznaczonym przez KOP terminie 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 

2014-2020 

8.2 Wspieranie aktywności zawodowej w regionie 

8.2.1 Wsparcie na rzecz podniesienia poziomu aktywności 
zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
28

 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

 Zwiększenie zatrudnienia osób powyżej 29 r. ż. znajdujących się w trudnej sytuacji 

na rynku pracy, w tym osób powyżej 50 r. ż., osób z niepełnosprawnościami, 

długotrwale bezrobotnych i o niskich kwalifikacjach 

Priorytet 

inwestycyjny 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, 

w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez 

lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

Schemat n/d 

Lp. konkursu A.1 

Planowany kwartał 

rozpoczęcia 

naboru
29

  

I  II  III  IV x 

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
9 500 000 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

5% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

1. Wsparcie ukierunkowane na pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
30

: 

a) działania związane z identyfikacją potrzeb ukierunkowane na opracowanie i 
wdrożenie Indywidualnych Planów Działań,  

b) działania z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego oraz 

poradnictwa psychologicznego świadczone na rzecz uczestników projektu,  

c) warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy służące nabywaniu oraz podnoszeniu 
kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak również lepszemu ich dopasowaniu 
do potrzeb rynku pracy:  

a) działania ukierunkowane na rozwijanie kwalifikacji zawodowych poprzez 
organizację szkoleń zawodowych, specjalistycznych kursów, finansowanie 
studiów podyplomowych, finansowanie studiów uzupełniających 
(uzupełnienie kwalifikacji poprzez finansowanie nauki na studiach 

                                                           
28

 Szczegółowe założenia konkursu i kryteria wyboru projektów będą przedmiotem odrębnego posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 i zostaną uzupełnione w terminie późniejszym. 

29
 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok. 
30

 Udzielenie wsparcia w ramach projektów aktywizacji zawodowej każdorazowo jest poprzedzone identyfikacją potrzeb 

uczestnika projektu (w tym m.in. poprzez diagnozowanie potrzeb szkoleniowych, możliwości doskonalenia zawodowego) oraz 

opracowaniem lub aktualizacją dla każdego uczestnika projektu Indywidualnego Planu Działania, o którym mowa w art. 2 ust. 1 

pkt 10a i art. 34a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub innego dokumentu pełniącego analogiczną 

funkcję. 
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niestacjonarnych).  

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego 
wymaganego przez pracodawców:  

a) działania ukierunkowane na realizację programów staży i praktyk 
zawodowych,  

b) działania ukierunkowane na wsparcie adaptacyjne w miejscu pracy, w tym 

w zakresie doposażenia i wyposażenia stanowiska pracy, subsydiowane 

zatrudnienie.  

4. Wsparcie działań z zakresu mobilności zawodowej i terytorialnej:  

a) wsparcie finansowe w postaci dodatku relokacyjnego. 

5. Wsparcie działań z zakresu reorientacji zawodowej rolników i rybaków oraz 
członków ich rodzin:  

a) działania obejmujące formy wsparcia określone w pkt. 1-4a,  

b) wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 

umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności 

gospodarczej, wsparcie pomostowe.  

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (CR04) - osoby bezrobotne, w tym długotrwale 

bezrobotne, objęte wsparciem w programie 

   

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (CR04) - osoby długotrwale bezrobotne, objęte 

wsparciem w programie 

   

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (CR04) - osoby bierne zawodowo, objęte 

wsparciem w programie 

   

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, po opuszczeniu 

programu (CR04) - osoby z niepełnosprawnościami, 

objęte wsparciem w programie 
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Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu - osoby 

bezrobotne, w tym długotrwale bezrobotne, objęte 

wsparciem w programie 

   

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu - osoby 

długotrwale bezrobotne, objęte wsparciem w programie 

   

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu - osoby bierne 

zawodowo, objęte wsparciem w programie 

   

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły 

kompetencje po opuszczeniu programu - osoby z 

niepełnosprawnościami, objęte wsparciem w programie 

   

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych 

z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 
   

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale 

bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (CO01) 
   

Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 

wsparciem w programie (CO02) 
   

Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem 

w programie (CO03) 
   

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 

wsparciem w programie (CO16) 
   

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem 

w programie 
   

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem 

w programie 
   

Liczba  osób,  które  otrzymały  bezzwrotne  środki  na 

podjęcie  działalności gospodarczej w programie 
   

Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej 

sytuacji na rynku pracy objętych wsparciem w programie 
   

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
31

 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1  

                                                           
31

 Kryteria przyjęte Uchwałą nr ………/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia ………………………2019r. 
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Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.1.2  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują premię punktową (maksymalnie 

… punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach kryteriów 

merytorycznych. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

 

B.2.2  

Definicja kryterium: 
Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 

2014-2020 
8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w 

regionie 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Wzrost liczby przedsiębiorstw zdolnych do trwałego funkcjonowania 

Priorytet 

inwestycyjny 

8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym 

innowacyjnych mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

Schemat n/d 

Lp. konkursu A.1 

Planowany kwartał 

rozpoczęcia 

naboru
32

  

I  II  III  IV X 

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
4 900 000 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

5%
33

 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia obejmujące: 

1. działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla 

osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

2. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa,  

3. wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności 

gospodarczej w ramach danego projektu, obejmujące:  

c) wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 

równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w 

przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na 

dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (dotacji) przez okres od 6 do 

12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności 

gospodarczej. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika Wartość docelowa wskaźnika 

                                                           
32

 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok. 
33

 Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych projektu pomniejszonych o wartość dotacji na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej 
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W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych 

z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej 
 150 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały 

bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

w programie 

  150 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
34

 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na 

konkurs albo może tylko raz wystąpić w konkursie jako partner. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot może wystąpić w konkursie tylko jeden 

raz jako lider albo jeden raz jako partner.  

Złożenie więcej niż jednego wniosku  o dofinansowanie projektu przez danego 

wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego 

złożonych. Wystąpienie w konkursie jednocześnie jako partner skutkuje 

odrzuceniem wszystkich projektów, w których występuje ten sam podmiot.  

Kryterium ma na celu ograniczenie liczby składanych wniosków przez jeden 

podmiot.  

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie 

projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.2 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu i wsparcie ma charakter kompleksowy 

Definicja kryterium: 
Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z następującym zakresem działań 

obejmującym wsparcie służące rozwojowi przedsiębiorczości i 

                                                           
34

 Kryteria przyjęte Uchwałą nr  58/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 16 września  2019 r. 
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samozatrudnienia:  

1. działania szkoleniowo-doradcze (w tym poradnictwo psychologiczne) dla 

osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej,  

2. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa,  

3. wsparcie pomostowe dla osób, które rozpoczęły prowadzenie działalności 

gospodarczej w ramach danego projektu, obejmujące:  

c) wsparcie finansowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż 

równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w 

przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego na 

dzień wypłacenia wsparcia bezzwrotnego (dotacji) przez okres od 6 do 

12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej. 

We wniosku należy założyć realizację przynajmniej 1 i 2 typu projektów, przy 

czym działania szkoleniowo-doradcze należy przewidzieć dla każdego 

uczestnika projektu.  

UWAGA: istnieje możliwość zwolnienia ze wsparcia szkoleniowo-doradczego 

uczestników, którzy udokumentują, że ich wiedza i kwalifikacje umożliwiają 

rozpoczęcie działalności bez tego wsparcia. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz 

zapewnieniu kompleksowości wsparcia. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.3 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WK-P, 

tj. projekt skierowany do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmuje 

osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące 

się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego. 
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oraz 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do osób powyżej 29 roku życia
35

  

z wymienionych poniżej grup: 

• osoby bezrobotne i bierne zawodowo, należące co najmniej do jednej z 

poniższych grup: 

- osoby powyżej 50 roku życia
36

, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby o niskich kwalifikacjach, 

• osoby ubogie pracujące
37

, 

• osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujący w ramach 

umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają 120% 

wysokości minimalnego wynagrodzenia
38

 
39

. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu 

B.1.4 Wniosek o dofinansowanie w ramach danego konkursu zakłada realizację projektu na obszarze 

całego województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach którego co najmniej 150 osób 

pozostających bez pracy otrzyma bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie założył 

realizację projektu na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego, 

oraz czy bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej otrzyma w 

ramach projektu co najmniej 150 osób pozostających bez pracy. Tym samym 

założona we wniosku wartość docelowa wskaźnika produktu pn. „Liczba osób, 

pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 

działalności gospodarczej w programie” powinna wynosić minimum 150. 

                                                           
35

 Osoby powyżej 29 r. ż. rozumiane jako osoby, które ukończyły 30 r. ż. (łącznie z dniem 30-tych urodzin) 
36

 tj. osoby mające 50 lat i więcej (od dnia 50-tych urodzin) 
37

 Wsparcie wskazanej grupy dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
38

 W odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu 
39

 Wsparcie wskazanej grupy dopuszcza się pod warunkiem zatwierdzenia przez KE zmiany Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
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Spełnienie kryterium powinno być zrealizowane poprzez zapewnienie 

bezpośredniego dostępu do udziału w projekcie uczestnikom poprzez co 

najmniej przeprowadzenie odrębnej rekrutacji na obszarze każdego z 

powiatów/miast na prawach powiatów w województwie. 

Poprzez wskazane kryterium zostanie zapewniony dostęp do wsparcia w 

ramach projektu dla potencjalnych uczestników z obszaru całego 

województwa. Ponadto kryterium ma na celu ograniczenie zbyt dużego 

rozdrobnienia wsparcia oraz zapewnienie jak największej i powszechnej 

dostępności wsparcia dla potencjalnych uczestników projektu z obszaru całego 

województwa.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu 

B.1.5 Wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu partnerskiego) na dzień złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu posiadają doświadczenie w udzielaniu wsparcia na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega czy wnioskodawca i jego partner/rzy (w przypadku projektu 

partnerskiego) na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu posiadają 

doświadczenie w udzielaniu wsparcia na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Jako 

wymagane doświadczenie należy rozumieć udzielenie przez dany podmiot 

dotacji/pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla co najmniej 150 

osób, co powinno zostać wykazane we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Posiadanie odpowiedniego doświadczenia w udzielaniu wsparcia na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej gwarantuje skuteczną i prawidłową 

realizację projektu, wysoką jakość świadczonych usług, sprawność obsługi 

uczestników projektu oraz właściwy monitoring udzielonego wsparcia. Ponadto 

znajomość przez wnioskodawcę specyfiki regionalnego rynku pozwoli na 

właściwe i równomierne zapewnienie dostępu do środków na obszarze całego 

województwa oraz lepsze dotarcie do grup wymagających wsparcia.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

 (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.6 Wnioskodawca zakłada, iż projekt kończy się nie później niż 31.12.2022 r. a zakładany  

maksymalny okres realizacji projektu wynosi 30 miesięcy 
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Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega, czy planowany okres realizacji projektu jest prawidłowo 

wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty końcowej 

nie później niż na 31.12.2022 r. oraz realizacja projektu planowana jest przez 

okres maksymalnie 30 miesięcy.  

Okres realizacji projektu powinien zapewnić kompleksowe zaplanowanie 

przedsięwzięć oraz czas niezbędny do ich monitorowania i rozliczenia stawki 

jednostkowej, co zwiększy efektywność działań i pozwoli na osiągnięcie 

założonych celów i wskaźników oraz sprawne rozliczenie finansowe projektu. 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na 

wniosek beneficjenta i za zgodą IZ RPO będzie istniała możliwość wydłużenia 

okresu realizacji projektu poza limit określony w kryterium, jeżeli w ocenie IZ 

RPO taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i umożliwi 

rozliczenie projektu w wymaganym przez IZ RPO terminie. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Wsparcie bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane wyłącznie w 

formie stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie) 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2 

Ocenie podlega czy w projekcie założono, iż wsparcie bezzwrotne na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane wyłącznie w formie  

stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). Kwota stawki 

jednostkowej na samozatrudnienie zostanie określona w załączonym do 

regulaminu konkursu dokumencie pn. „Standard oraz ceny rynkowe 

najczęściej finansowanych wydatków w projektach w ramach Działania 8.3”. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań horyzontalnych 

związanych z rozliczaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
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B.1.8 W projekcie założono utworzenie przedsiębiorstw posiadających siedzibę lub oddział na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wskazał, iż utworzone w wyniku realizacji 

projektu przedsiębiorstwa będą posiadały siedzibę lub oddział na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. 

Wprowadzenie kryterium wynika z regionalnego charakteru oferowanego 

wsparcia, które ma przyczyniać się do wzrostu liczby przedsiębiorstw w 

województwie kujawsko-pomorskim. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.9 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Wnioskodawcą (i partnerem/partnerami – jeśli dotyczy) mogą być wszystkie 

podmioty z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych 

(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na 

podstawie przepisów odrębnych). 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.10 Minimalna wartość projektu wynosi 3 500 000 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 3 500 000 zł. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 
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Tak/ nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.11 Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych projektu 

pomniejszonych o wartość dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu pomniejszonych o wartość dotacji na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. 

Wkład własny nie może pochodzić od uczestników projektu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.12 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 

85%. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany we wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie przekracza 

85%. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.13 W ramach projektu nie zaplanowano poniesienia wydatków na zakup środków trwałych o 

wartości jednostkowej wyższej niż wartość wskazana w Wytycznych i wydatków w ramach 

cross-financingu  

Definicja kryterium: 
Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 Ocenie podlega, czy w ramach projektu nie zaplanowano poniesienia 

wydatków na zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 

wartość wskazana w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 
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ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (dalej: 

Wytycznych) w ramach kosztów bezpośrednich projektu oraz czy nie 

zaplanowano poniesienia wydatków w ramach cross-financingu. 

Kryterium nie dotyczy zakupu środków trwałych o wartości jednostkowej 

nieprzekraczającej wartości wskazanej w Wytycznych. 

Wydatki w ramach cross-financingu i zakupu środków trwałych w projektach 

współfinansowanych z EFS należy rozumieć w sposób wskazany w 

Wytycznych.  

Celem  kryterium  jest  zwiększenie  racjonalności  budżetów  potencjalnych 

projektów. W  opinii  IZ  RPO  specyfika  wsparcia  w  ramach zaplanowanego 

konkursu  nie  wymaga ponoszenia w ramach projektu wydatków na zakup 

środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż wartość wskazana w 

Wytycznych w ramach kosztów bezpośrednich projektu i w ramach cross-

financingu.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują premię punktową (maksymalnie 

35 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-

merytorycznej. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1 Projekt zakłada, że utworzenie nowych przedsiębiorstw wpłynie na utworzenie dodatkowych 

miejsc pracy 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega, czy założono, iż nowo powstałe w ramach projektu 

przedsiębiorstwa będą tworzyły dodatkowe miejsca pracy. Kryterium będzie 

spełnione, jeżeli wartość wskaźnika rezultatu pn. „Liczba utworzonych miejsc 

pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności 

gospodarczej” będzie wyższa o co najmniej 10% od wartości wskaźnika 

produktu pn. „Liczba osób, pozostających bez pracy, które otrzymały 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie”.  

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 10 pkt. (wnioskodawca wykazał utworzenie dodatkowych miejsc 

pracy zgodnie z kryterium) 

 Nie - 0 pkt. (brak odniesienia do utworzenia dodatkowych miejsc 

pracy) 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.2 Wnioskodawca zapewni pierwszeństwo udziału w projekcie dla osób mieszkających na terenie 

powiatów o wysokiej stopie bezrobocia 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega czy wnioskodawca zapewni pierwszeństwo udziału w projekcie 

dla osób mieszkających na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia tj. 

wyższej niż średnia dla województwa  według danych na 30.06.2019 r.  

Lista powiatów spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. (wnioskodawca zapewnił wskazane pierwszeństwo) 

 Nie - 0 pkt. (brak wskazanego pierwszeństwa) 

Kryterium ma premiować projekty zakładające pierwszeństwo dla osób 

mieszkających na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia, co powinno 

przyczynić się do zwiększenia wsparcia uczestników z terenów wskazanych 

powiatów i wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.3 Projekt realizowany będzie w partnerstwie 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie  podlega  czy  projekt  będzie  realizowany  w partnerstwie. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. (wniosek przewiduje realizację projektu w partnerstwie) 

 Nie - 0 pkt. (projekt nie będzie realizowany w partnerstwie) 

Kryterium służy premiowaniu idei partnerstwa jako rozwiązaniu służącemu 

lepszej i sprawniejszej realizacji projektu przyczyniającej się do szerokiego 

dostępu do środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.4 Wnioskodawca posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w udzielaniu ze środków EFS 
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wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega czy wnioskodawca posiada co najmniej trzyletnie 

doświadczenie w udzielaniu ze środków EFS wsparcia na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej. Jako doświadczenie należy we wniosku wskazać 

projekt lub projekty realizowane przez Wnioskodawcę ze środków EFS przez 

łączny okres co najmniej 36 m-cy, w ramach którego/których udzielane było 

wsparcie ma rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej lub 

zwrotnej. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 10 pkt. (wnioskodawca posiada wskazane doświadczenie) 

 Nie - 0 pkt. (brak wskazanego doświadczenia) 

Kryterium służy premiowaniu projektów realizowanych przez podmioty 

posiadające już duże doświadczenie w udzielaniu wsparcia na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

co dzięki znajomości specyfiki udzielania wsparcia z EFS powinno wpływać na 

niwelowanie trudności realizacyjnych oraz przyczyniać się do jeszcze większej 

sprawności i trafności w udzielania i rozliczaniu wsparcia dla uczestników 

projektu.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.5 Co   najmniej 30% uczestników  projektów  stanowią  osoby  zamieszkujące (w   rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-3 

Ocenie podlega czy co najmniej 30% uczestników projektu to osoby 

zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, 

w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta średnie to 

miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub 

mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące 

stolicami powiatów (w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze). 

Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. 

 Nie - 0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  
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Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 

2014-2020 

8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 

8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3  

Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3
40

 

Priorytet 

inwestycyjny 

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

Schemat n/d 

Lp. konkursu A.1 

Planowany kwartał 

rozpoczęcia 

naboru
41

 

I X II  III  IV  

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
27 271 613  

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

15% 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1.Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach 
opieki przewidzianych ustawą. 

2. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani. 

3. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami.  

4. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek 
pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1-3).

42
  

 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

                                                           
40

 Realizację wskazanego celu szczegółowego dopuszcza się pod warunkiem wcześniejszej akceptacji zmiany SzOOP  w tym 

zakresie przez MIiR. 

41
 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok. 

42
 Realizację wskazanego zakresu typów projektów dopuszcza się pod warunkiem wcześniejszej akceptacji zmiany SzOOP  

w tym zakresie przez MIiR. 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 

programu 

  400 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 
  356 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu projektu 
  990 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie 
  1 000 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 
  1 000 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
43

 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na 

konkurs i jednocześnie może tylko raz wystąpić w konkursie jako partner 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot może wystąpić w konkursie tylko jeden raz 
jako lider i tylko jeden raz jako partner.  

Złożenie więcej niż jednego wniosku  o dofinansowanie projektu przez danego 

wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego 

złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż raz jako partner skutkuje 

odrzuceniem wszystkich projektów, w których występuje ten sam partner.  

JST może występować więcej niż raz jako lider lub partner, jeżeli  

w poszczególnych projektach jako realizatorzy w podsekcji A.5. wniosku  

o dofinansowanie są wskazane inne jednostki organizacyjne podległe danemu 

JST. 
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 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 93/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 27 listopada 2018 r. 
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Kryterium ma na celu ograniczenie liczby składanych wniosków przez jeden 

podmiot. 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie 

projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.2 Wartość projektu
44

 nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn, określonej we wniosku 

o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3” i kwoty 32.000,00 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości projektu
45

 biorąc pod 

uwagę, że nie może być ona większa niż iloczyn założonej w projekcie wartości 

docelowej wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 

lat 3” i kwoty 32.000,00 zł. Kryterium niezbędne w celu zapewnienia realizacji 

wskaźników założonych w ramach Poddziałania 8.4.2.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu 

B.1.3 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu: 

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych 

formach opieki przewidzianych ustawą. 

2. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i 

niani. 

3. Dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 
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 Wartość projektu obejmuje wszystkie wydatki (w tym koszty pośrednie i bezpośrednie) przewidziane w ramach projektu 

zgodnie z planowanymi zadaniami. 

45
 Do wartości projektu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia 

możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
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niepełnosprawnościami.  

4. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na 

rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1-3).
46

  

Typ projektu nr 1 stanowi obligatoryjny element wsparcia w ramach projektu. 

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie na rzecz osób bezrobotnych  

i osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym  w Regulaminie konkursu. 

B.1.4 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wnioskodawcą i partnerem (jeśli dotyczy) jest każdy 

podmiot  z  wyłączeniem  osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być złożony przez podmiot, co do 

którego ogłoszono upadłość, znajdujący się w stanie likwidacji. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.5 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 100 000 zł. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 
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 Realizację wskazanego zakresu typów projektów dopuszcza się pod warunkiem wcześniejszej akceptacji zmiany SzOOP  

w tym zakresie przez MIiR. 
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Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.6 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 85% 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany we wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie przekracza 

85%. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy projekty są realizowane na obszarze objętym RPO WK-P, 

tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują osoby 

mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na 

terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych podmiotów 

posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa kujawsko-

pomorskiego. 

oraz 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup
47

:  

 osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,  

w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 

dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

 osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 

 opiekunowie dzienni/ kandydaci na dziennych opiekunów 

 nianie/ kandydaci na nianie 
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 Skierowanie projektu do wymienionych grup dopuszcza się pod warunkiem wcześniejszej akceptacji zmiany SzOOP  w tym 

zakresie przez MIiR. 
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Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.8 Wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.9 Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat  lub 

dostosowanych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat  do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  

w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektu trwa nie dłużej 

niż 24 miesiące 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3 

Ocenie podlega czy zaplanowany okres zapewnienia finansowania działalności 

bieżącej nowo utworzonych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub 

klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS, nie przekroczy 24 miesięcy. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.10 W projekcie założono, iż co najmniej  80% kosztów bezpośrednich w projekcie przeznaczonych 

jest na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dostosowanie miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  
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Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy w ramach projektu założono, iż co najmniej  80% kosztów 

bezpośrednich w projekcie przeznaczonych jest na utworzenie lub dostosowanie 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3.  

Zakłada się, iż dzięki kryterium każdy realizowany projekt będzie przyczyniał się 

do tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dostosowania już 

istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku 

tworzenia nowych miejsc opieki kryterium warunkuje realizację wskaźników 

założonych do osiągnięcia w ramach wykonania.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.11 W ramach projektu zapewniono trwałość nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3   

lub dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

przez okres co najmniej 2 lat 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3 

Ocenie podlega zachowanie trwałości nowo utworzonych  lub dostosowanych do 

potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, 

przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość 

musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie. 

Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotu do świadczenia usług 

w ramach utworzonych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami  w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020 wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu musi zawrzeć 

informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje z jakiego źródła, 

innego niż środki europejskie, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 

2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, a także planowane działania 

zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu 

finansowania EFS.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 
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Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.12 Wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na miejsca 

opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze objętym projektem, w tym zawarł we 

wniosku o dofinansowanie projektu analizę uwarunkowań w zakresie 

zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz 

demograficznych. 

Informacje nt. obszarów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia zawarte są 

w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 

w województwie kujawsko-pomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu 

konkursu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.13 Projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję 

publiczną lub niepubliczną 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna 

gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję 

publiczną lub niepubliczną.  

Poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki rozumie się również utworzenie 

nowego podmiotu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-
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2020.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.14 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub 

nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. 

certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez 

przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu) 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2, 4 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

szkoleń. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na 

zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji 

i/lub kompetencji.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej  lub poprzez uczenie się 

nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których 

osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalne potwierdzenie przez 

instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który 

uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła 

efekty uczenia się spełniające określone standardy . 

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis 

kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik 

projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację 

o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich 

weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w 4 etapach: 

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej do 

objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany 

ocenie; 

Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które 

osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. 
Informacje wymagane w etapie II powinny zostać zdefiniowane w programie 

szkolenia/kursu, itp. oraz w wydawanym uczestnikowi dokumencie 

potwierdzającym uzyskanie kompetencji (np. jako załącznik do 

zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu itp .); 
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Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu 

wsparcia udzielanego danej osobie. 

Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawarte są w załączniku do 

Regulaminu konkursu: „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania 

kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego”. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.15 Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Komunikatem w sprawie 

wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych 

Programów Operacyjnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
4 

Ocenie podlega czy przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej zakładają 

osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej. 

Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodne z drugim 

sposobem wskazanym w Komunikacie w sprawie wyznaczenia minimalnych 

poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów 

Operacyjnych uwzględniającym zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oraz 

samozatrudnienie: 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w 

najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi 

kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) – 45%;  

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych 

osób nienależących do ww. grup – 60%.  

Dotyczy uczestników projektu, którzy są osobami bezrobotnymi lub osobami 

biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobami, które przerwały karierę 



8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Lp. konkursu: A.1) 

38 

 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.16   Wnioskodawca zapewnia, że nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków z EFS i resortowego 

programu MALUCH+ 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie 

projektu, iż te same koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem 

utworzonego lub dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 

miejsca opieki w ramach projektu nie będą jednocześnie finansowane z 

innych źródeł, w tym w szczególności z resortowego Programu „MALUCH+”.  

Powyższe ma na celu uniknięcie podwójnego finansowania tych samych 

wydatków związanych z tym samym miejscem opieki z różnych źródeł. Nie 

wyklucza to, by np. środki z resortowego Programu "MALUCH+" stanowiły 

wkład własny beneficjenta, przy czym w takim przypadku beneficjent na 

etapie realizacji projektu zobowiązany jest przedstawić szczegółowy 

kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat źródeł 

finansowania poszczególnych wydatków. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

B.1.17  Wnioskodawca zapewnia, że w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości nie wystąpi 

podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do tego samego miejsca opieki 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie 

projektu, iż w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości nie wystąpi 

podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do 

tego samego miejsca opieki, tzn. koszty poniesione na sfinansowanie usługi 

bieżącej opieki nad dziećmi (voucher) nie mogą być wykazywane 
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jednocześnie jako koszty utworzenia lub dostosowania do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego 

lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

B.1.18  Wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w ramach cross-financingu nie przekracza 40% 

wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w 

ramach cross-financingu nie przekracza 40% wartości projektu i w 

przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej 

równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich 

projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z 

EFS należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach 

projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości 

projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego 

lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-4 

Opis znaczenia kryterium: 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf


8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Lp. konkursu: A.1) 

40 

 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu 

oceniających  podczas oceny spełniania kryteriów 

merytorycznych oraz spełniają kryteria premiujące, 

otrzymują premię punktową (maksymalnie 20 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach kryteriów 

merytorycznych. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1 Projekt realizowany będzie przez podmiot ekonomii społecznej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy projekt realizowany będzie przez podmiot ekonomii 

społecznej
48

. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, 

kryterium uznaje się za spełnione jeśli PES będzie realizował w projekcie zadania 

dotyczące tworzenia lub dostosowania do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, niezależnie od 

pełnionej roli (Lidera albo Partnera). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 

                                                           
48

 Podmiot ekonomii społecznej (PES):  

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym: 

i) CIS i KIS; 

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.); 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust 3 

pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50% 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w 

oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm). 
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B.2.2 Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez administrację publiczną i podmiot/y ekonomii 

społecznej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 

administrację publiczną i podmiot/y ekonomii społecznej, w ramach którego 

usługi w zakresie tworzenia lub dostosowania do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 realizowane będą 

przez PES. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.3 Projekt zakłada realizację wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których nie funkcjonowały 

placówki opieki nad dziećmi do lat 3 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ramach projektu zakłada realizację 

wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których  nie funkcjonowały placówki 

opieki nad dziećmi do lat 3, w formie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych 

opiekunów. 

Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi 

do lat 3 zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu dokumencie 

pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-pomorskim”, który 

stanowi załącznik do regulaminu konkursu.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 4 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Celem kryterium jest premiowanie projektów przyczyniających się do 

upowszechniania opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarach, w których nie 

funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi do lat 3. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.4 Projekt zakłada komplementarność z resortowym Programem „MALUCH+” 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 jest komplementarne z resortowym Programem „MALUCH+”. 

Komplementarność polega na finansowaniu miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 z 

dwóch źródeł, tj. ze środków EFS oraz rządowego Programu „MALUCH+”. 

Środki z resortowego Programu "MALUCH+" mogą stanowić wkład własny 
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beneficjenta. Przy czym wnioskodawca zapewnia, że nie dojdzie do podwójnego 

finansowania
49

 wydatków z EFS i resortowego Programu MALUCH+. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.5 Projekt zakłada utworzenie lub dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono utworzenie lub dostosowanie 

miejsc  opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Zapisy wniosku o dofinansowanie, w szczególności opis zadań, powinny wprost 

wskazywać do jakiego rodzaju niepełnosprawności zostaną 

dostosowane/utworzone miejsca opieki. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Celem kryterium jest premiowanie projektów, które odpowiadają na potrzeby 

dzieci z niepełnosprawnościami. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.6 Co najmniej 30% uczestników projektów stanowią osoby zamieszkujące  (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy co najmniej 30% uczestników projektu to osoby 

zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w 

tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta średnie to miasta 

powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, z 

liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów (w 

tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze). 

Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  
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 W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki beneficjent na 

etapie realizacji projektu zobowiązany jest przedstawić szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje 

na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków. 



8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Lp. konkursu: A.1) 

43 

 

 Tak – 4 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 

2014-2020 

8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego 

8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 

2014-2020 

Zwiększenie dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3  

Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze nad dziećmi do lat 3
50

 

Priorytet 

inwestycyjny 

8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do 

zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz 

promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 

Schemat    Konkurs dedykowany polityce terytorialnej                                                    

Lp. konkursu A.2 

Planowany kwartał 

rozpoczęcia 

naboru
51

 

I X II  III  IV  

Projekty 

grantowe 
TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
2 138 950  

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

15% 

Typ/typy 

projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1.Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych formach 
opieki przewidzianych ustawą. 

2. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani. 

3. Dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 
z niepełnosprawnościami.  

4. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek 
pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1-3).

52
  

 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 
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 Realizację wskazanego celu szczegółowego dopuszcza się pod warunkiem wcześniejszej akceptacji zmiany SzOOP  w tym 

zakresie przez MIiR. 

51
 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok. 

52
 Realizację wskazanego zakresu typów projektów dopuszcza się pod warunkiem wcześniejszej akceptacji zmiany SzOOP  

w tym zakresie przez MIiR. 
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Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 

przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem 

dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu 

programu 

  31 

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły 

pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu 
  28 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 

wieku do lat 3, które funkcjonują po zakończeniu 

projektu 

  77 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 

Ogółem w konkursie 

Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 

objętych wsparciem w programie 
  78 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3 
  78 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
53

 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji lub strategią Obszaru Rozwoju 

Społeczno-Gospodarczego 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy projekt realizuje cele określone w strategii rozwoju Obszaru 

Strategicznej Interwencji (OSI) lub strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-

Gospodarczego (ORSG). W zakresie kryterium należy ocenić czy: 

 projekt realizowany jest na obszarze, dla którego została przygotowana 

i pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO Strategia OSI/ORSG; 

 projekt wykazuje powiązanie z częścią diagnostyczną, w tym analizą 

wyzwań i problemów Strategii OSI/ORSG; 

 projekt wykazuje powiązanie z celami wskazanymi w Strategii OSI/ORSG 

poprzez realizację wskaźników; 

 projekt wynika ze Strategii OSI/ORSG, która posiada pozytywną Opinię IZ 

RPO WK-P. 
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 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 93/2018 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 27 listopada 2018 r. 
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Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz 

strategię. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.2 Wnioskodawca składa maksymalnie 1 wniosek o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na 

konkurs i jednocześnie może tylko raz wystąpić w konkursie jako partner 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Kryterium oznacza, że jeden podmiot może wystąpić w konkursie tylko jeden raz 
jako lider i tylko jeden raz jako partner.  

Złożenie więcej niż jednego wniosku  o dofinansowanie projektu przez danego 

wnioskodawcę skutkuje odrzuceniem wszystkich projektów przez niego 

złożonych. Wystąpienie w konkursie więcej niż raz jako partner skutkuje 

odrzuceniem wszystkich projektów, w których występuje ten sam partner.  

JST może występować więcej niż raz jako lider lub partner, jeżeli  

w poszczególnych projektach jako realizatorzy w podsekcji A.5. wniosku  

o dofinansowanie są wskazane inne jednostki organizacyjne podległe danemu 

JST. 

Kryterium ma na celu ograniczenie liczby składanych wniosków przez jeden 

podmiot. 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie 

projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.3 Wartość projektu
54

 nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn, określonej we wniosku 

o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3” i kwoty 32.000,00 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 Ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości projektu

55
 biorąc pod 

uwagę, że nie może być ona większa niż iloczyn założonej w projekcie wartości 

docelowej wskaźnika „Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 

                                                           
54

 Wartość projektu obejmuje wszystkie wydatki (w tym koszty pośrednie i bezpośrednie) przewidziane w ramach projektu 

zgodnie z planowanymi zadaniami. 

55
 Do wartości projektu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia 

możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 

szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
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lat 3” i kwoty 32.000,00 zł. Kryterium niezbędne w celu zapewnienia realizacji 

wskaźników założonych w ramach Poddziałania 8.4.2.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu 

B.1.4 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwym typem projektu: 

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych 

formach opieki przewidzianych ustawą. 

2. Finansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i 

niani. 

3. Dostosowanie miejsc opieki na dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami.  

4. Działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na 

rynek pracy (jako uzupełnienie wsparcia wskazanego w pkt. 1-3).
56

  

Typ projektu nr 1 stanowi obligatoryjny element wsparcia w ramach projektu. 

Typ projektu nr 4 może być realizowany wyłącznie na rzecz osób bezrobotnych  

i osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym  w Regulaminie konkursu. 

B.1.5 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu 
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 Realizację wskazanego zakresu typów projektów dopuszcza się pod warunkiem wcześniejszej akceptacji zmiany SzOOP  

w tym zakresie przez MIiR. 
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Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wnioskodawcą i partnerem (jeśli dotyczy) jest każdy 

podmiot  z  wyłączeniem  osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być złożony przez podmiot, co do 

którego ogłoszono upadłość, znajdujący się w stanie likwidacji. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.6 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 100 000 zł. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.7 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 85% 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany we wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie przekracza 

85%. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
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B.1.8 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy projekty są realizowane na obszarze objętym RPO WK-P, 

tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują 

osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące 

się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

oraz 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup
57

:  

 osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo pozostające poza rynkiem 

pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3,  

w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 

dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym w rozumieniu ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 

 osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 

 opiekunowie dzienni/ kandydaci na dziennych opiekunów 

 nianie/ kandydaci na nianie 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.9 Wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 15,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
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 Skierowanie projektu do wymienionych grup dopuszcza się pod warunkiem wcześniejszej akceptacji zmiany SzOOP  w tym 

zakresie przez MIiR. 
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B.1.10 Finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat  lub 

dostosowanych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat  do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  

w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektu trwa nie dłużej 

niż 24 miesiące 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3 

Ocenie podlega czy zaplanowany okres zapewnienia finansowania działalności 

bieżącej nowo utworzonych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w formie żłobków lub 

klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków EFS, nie przekroczy 24 miesięcy. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.11 W projekcie założono, iż co najmniej  80% kosztów bezpośrednich w projekcie przeznaczonych 

jest na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dostosowanie miejsc opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy w ramach projektu założono, iż co najmniej  80% kosztów 

bezpośrednich w projekcie przeznaczonych jest na utworzenie lub dostosowanie 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3.  

Zakłada się, iż dzięki kryterium każdy realizowany projekt będzie przyczyniał się 

do tworzenia miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub dostosowania już 

istniejących miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. W przypadku 

tworzenia nowych miejsc opieki kryterium warunkuje realizację wskaźników 

założonych do osiągnięcia w ramach wykonania.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.12 W ramach projektu zapewniono trwałość nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3   

lub dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

przez okres co najmniej 2 lat 
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Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3 

Ocenie podlega zachowanie trwałości nowo utworzonych  lub dostosowanych 

do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w ramach projektu miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, 

przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji projektu. Trwałość 

musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie. 

Trwałość rozumiana jest jako gotowość podmiotu do świadczenia usług 

w ramach utworzonych lub dostosowanych do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami  w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020 wnioskodawca we wniosku o dofinansowanie projektu musi zawrzeć 

informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, tj. informacje z jakiego źródła, 

innego niż środki europejskie, miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 

2 lat od daty zakończenia realizacji projektu, a także planowane działania 

zmierzające do utrzymania funkcjonowania tych miejsc opieki po ustaniu 

finansowania EFS.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.13 Wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na nowe miejsca opieki nad dziećmi do lat 3  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca uzasadnił zapotrzebowanie na miejsca 

opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze objętym projektem, w tym zawarł we 

wniosku o dofinansowanie projektu analizę uwarunkowań w zakresie 

zróżnicowań przestrzennych w dostępie do form opieki i prognoz 

demograficznych. 

Informacje nt. obszarów kwalifikujących się do otrzymania wsparcia zawarte są 

w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 

3 w województwie kujawsko-pomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu 

konkursu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
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przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.14 Projekt gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną instytucję publiczną 

lub niepubliczną 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1 

Ocenie podlega czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych lub dziennego opiekuna 

gwarantuje zwiększenie liczby miejsc opieki prowadzonych przez daną 

instytucję publiczną lub niepubliczną.  

Poprzez zwiększenie liczby miejsc opieki rozumie się również utworzenie 

nowego podmiotu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020.  

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.15 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 

kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. certyfikatem). 

Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadzenie 

odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu) 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
2, 4 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

szkoleń. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na 

zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji 

i/lub kompetencji.  
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Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej  lub poprzez uczenie się 

nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których 

osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalne potwierdzenie przez 

instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który 

uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła 

efekty uczenia się spełniające określone standardy . 

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis 

kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik 

projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację 

o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i metody ich 

weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w 4 etapach: 

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej 

do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie 

poddany ocenie; 

Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które 

osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych. 
Informacje wymagane w etapie II powinny zostać zdefiniowane w programie 

szkolenia/kursu, itp. oraz w wydawanym uczestnikowi dokumencie 

potwierdzającym uzyskanie kompetencji (np. jako załącznik do 

zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu itp .); 

Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu 

wsparcia udzielanego danej osobie. 

Informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji zawarte są w załączniku do 

Regulaminu konkursu: „Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania 

kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego”. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 
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(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.16 Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodnie z Komunikatem w sprawie 

wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych 

Programów Operacyjnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
4 

Ocenie podlega czy przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji zawodowej zakładają 

osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej. 

Projekt zakłada wskaźnik efektywności zatrudnieniowej zgodne z drugim 

sposobem wskazanym w Komunikacie w sprawie wyznaczenia minimalnych 

poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Regionalnych Programów 

Operacyjnych uwzględniającym zatrudnienie na podstawie stosunku pracy oraz 

samozatrudnienie: 

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla osób w 

najtrudniejszej sytuacji (osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z 

niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi 

kwalifikacjami do poziomu ISCED 3, imigranci, reemigranci) – 45%;  

- minimalny poziom kryterium efektywności zatrudnieniowej dla pozostałych 

osób nienależących do ww. grup – 60%.  

Dotyczy uczestników projektu, którzy są osobami bezrobotnymi lub osobami 

biernymi zawodowo pozostającymi poza rynkiem pracy ze względu na 

obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osobami, które przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie 

wychowawczym w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.17   Wnioskodawca zapewnia, że nie wystąpi podwójne finansowanie wydatków z EFS i resortowego 

programu MALUCH+ 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie 

projektu, iż te same koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem 

utworzonego lub dostosowanego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami 

miejsca opieki w ramach projektu nie będą jednocześnie finansowane z 

innych źródeł, w tym w szczególności z resortowego Programu „MALUCH+”.  
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Powyższe ma na celu uniknięcie podwójnego finansowania tych samych 

wydatków związanych z tym samym miejscem opieki z różnych źródeł. Nie 

wyklucza to, by np. środki z resortowego Programu "MALUCH+" stanowiły 

wkład własny beneficjenta, przy czym w takim przypadku beneficjent na 

etapie realizacji projektu zobowiązany jest przedstawić szczegółowy 

kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje na temat źródeł 

finansowania poszczególnych wydatków. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

B.1.18  Wnioskodawca zapewnia, że w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości nie wystąpi 

podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do tego samego miejsca opieki 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca określił we wniosku o dofinansowanie 

projektu, iż w okresie realizacji projektu i w okresie jego trwałości nie wystąpi 

podwójne finansowanie kosztów w ramach projektu EFS w odniesieniu do 

tego samego miejsca opieki, tzn. koszty poniesione na sfinansowanie usługi 

bieżącej opieki nad dziećmi (voucher) nie mogą być wykazywane 

jednocześnie jako koszty utworzenia lub dostosowania do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 

2014-2020. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego 

lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

B.1.19  Wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w ramach cross-financingu nie przekracza 40% 

wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu 

Definicja kryterium: 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w 

ramach cross-financingu nie przekracza 40% wartości projektu i w 
Stosuje się do 
typu/typów (nr) 

1-4 
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przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej 

równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich 

projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z 

EFS należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach 

projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości 

projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego 

lub przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu 

oceniających  podczas oceny spełniania kryteriów 

merytorycznych oraz spełniają kryteria premiujące, 

otrzymują premię punktową (maksymalnie 20 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach kryteriów 

merytorycznych. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1 Projekt realizowany będzie przez podmiot ekonomii społecznej 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1-4 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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Ocenie podlega czy projekt realizowany będzie przez podmiot ekonomii 

społecznej
58

. W przypadku, gdy projekt będzie realizowany w partnerstwie, 

kryterium uznaje się za spełnione jeśli PES będzie realizował w projekcie 

zadania dotyczące tworzenia lub dostosowania do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, niezależnie od 

pełnionej roli (Lidera albo Partnera). 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

typu/typów (nr) 

B.2.2 Projekt realizowany będzie w partnerstwie przez administrację publiczną i podmiot/y ekonomii 

społecznej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy projekt będzie realizowany w partnerstwie przez 

administrację publiczną i podmiot/y ekonomii społecznej, w ramach którego 

usługi w zakresie tworzenia lub dostosowania do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 realizowane będą 

przez PES. 

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 
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 Podmiot ekonomii społecznej (PES):  

a) przedsiębiorstwo społeczne, w tym spółdzielnia socjalna, o której mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach 

socjalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1205); 

b) podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym: 

i) CIS i KIS; 

ii) ZAZ i WTZ, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.); 

c) organizacja pozarządowa lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) lub spółka non-profit, o której mowa w art. 3 ust 3 

pkt 4 tej ustawy, o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50% 

d) spółdzielnia, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w 

oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285, z późn. zm). 
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B.2.3 Projekt zakłada realizację wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których nie funkcjonowały 

placówki opieki nad dziećmi do lat 3 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca w ramach projektu zakłada realizację 

wsparcia wyłącznie na obszarach gmin, w których  nie funkcjonowały placówki 

opieki nad dziećmi do lat 3, w formie żłobków, klubów dziecięcych i dziennych 

opiekunów. 

Informacje nt. obszarów, w których funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi 

do lat 3 zawarte są w opracowanym przez Biuro Analiz Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu 

dokumencie pn. „Opieka nad dziećmi do lat 3 w województwie kujawsko-

pomorskim”, który stanowi załącznik do regulaminu konkursu.  

Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 

 Tak – 4 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Celem kryterium jest premiowanie projektów przyczyniających się do 

upowszechniania opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarach, w których nie 

funkcjonowały placówki opieki nad dziećmi do lat 3. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.4 Projekt zakłada komplementarność z resortowym Programem „MALUCH+” 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy wsparcie w zakresie tworzenia nowych miejsc opieki nad 

dziećmi do lat 3 jest komplementarne z resortowym Programem „MALUCH+”. 

Komplementarność polega na finansowaniu miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 

z dwóch źródeł, tj. ze środków EFS oraz rządowego Programu „MALUCH+”. 

Środki z resortowego Programu "MALUCH+" mogą stanowić wkład własny 

beneficjenta. Przy czym wnioskodawca zapewnia, że nie dojdzie do podwójnego 

finansowania
59

 wydatków z EFS i resortowego Programu MALUCH+. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.5 Projekt zakłada utworzenie lub dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci 

z niepełnosprawnościami 

                                                           
59

 W celu uniknięcia podwójnego finansowania tych samych wydatków związanych z tym samym miejscem opieki beneficjent na 

etapie realizacji projektu zobowiązany jest przedstawić szczegółowy kosztorys całego przedsięwzięcia, zawierający informacje 

na temat źródeł finansowania poszczególnych wydatków. 



8.4.2 Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (Lp. konkursu: A.2) 

59 

 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega, czy w ramach projektu założono utworzenie lub dostosowanie 

miejsc  opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. 

Zapisy wniosku o dofinansowanie, w szczególności opis zadań, powinny wprost 

wskazywać do jakiego rodzaju niepełnosprawności zostaną 

dostosowane/utworzone miejsca opieki. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 Tak – 3 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Celem kryterium jest premiowanie projektów, które odpowiadają na potrzeby 

dzieci z niepełnosprawnościami. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.6 Co najmniej 30% uczestników projektów stanowią osoby zamieszkujące  (w rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-4 

Ocenie podlega czy co najmniej 30% uczestników projektu to osoby 

zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w 

tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta średnie to miasta 

powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub mniejsze, 

z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące stolicami powiatów 

(w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze). 

Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak – 4 pkt. 

 Nie – 0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-

2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 

2014-2020 

Działanie 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP 
w regionie  

8.5.2 Wsparcie outplacementowe 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-
cy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym 

Priorytet 

inwestycyjny 8v  Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 

Schemat n/d 

Lp. konkursu A.1 

Planowany kwartał 

rozpoczęcia 

naboru
60

 

I  II  III  IV X 

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
8 000 000 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

5% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu outplacement, 
obejmujących w szczególności:  

1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu 
Działania

61
 jako obowiązkowy element wsparcia,  

2. poradnictwo psychologiczne,  

3. pośrednictwo pracy,  

4. szkolenia, kursy,  

5. studia podyplomowe,  

6. staże,  

7. subsydiowane zatrudnienie,  

8. sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek relokacyjny 
na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem zatrudnienia,  

9. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa, które może być uzupełnione 

o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej
62

.
63
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 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok. 

61
 realizowane na warunkach określonych w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć 

z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 
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ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie  
  240 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, objętych wsparciem 

w programie  

  110 

Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy 

oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu 

pracy objętych wsparciem w programie  

  400 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
64

 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega czy  projekt jest zgodny z właściwym typem projektu i 

obejmuje: 

Wsparcie w zakresie przygotowania i realizacji programów typu 

outplacement, w szczególności:  

1. doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu 

Działania jako obowiązkowy element wsparcia,  

                                                                                                                                                                                     
62 Wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej i wsparcie pomostowe jest przyznawane na 

warunkach określonych w Wytycznych Ministra Inwestycji i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 

63 Realizacja wskazanego typu projektów przewidziana do realizacji w ramach projektu uzależniona jest od akceptacji zmiany 

SzOOP w tym zakresie. 

64
 Kryteria przyjęte Uchwałą nr 58/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 16 września 2019 r. 
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2. poradnictwo psychologiczne,  

3. pośrednictwo pracy,  

4. szkolenia, kursy,  

5. studia podyplomowe,  

6. staże,  

7. subsydiowane zatrudnienie,  

8. sfinansowanie kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatek 

relokacyjny na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem 

zatrudnienia,  

9. wsparcie w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa, które może być 

uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej
65

. 

 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub  
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie  
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie  
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu 

B.1.2 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o 

dofinansowanie projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega, czy wnioskodawcą (i partnerem - jeśli dotyczy) jest każdy 

podmiot  z  wyłączeniem  osób  fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Wniosek o dofinansowanie projektu nie może być złożony przez podmiot, co 
do którego ogłoszono upadłość, znajdujący się w stanie likwidacji lub 
zalegający z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych 
odrębnymi przepisami ustaw. 
 
Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 
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 Realizacja wskazanego typu projektów przewidziana do realizacji w ramach projektu uzależniona jest od akceptacji zmiany 

SzOOP w tym zakresie. 
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.3 Projekt jest  skierowany do właściwej grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega, czy projekt jest realizowany na obszarze objętym RPO WK-

P, tj. projekt skierowany do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmuje 

osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące 

się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego 

oraz 

ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup: 

-osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, przewidzianych do 

zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem, z pracy z przyczyn dotyczących 

zakładu pracy
66

, 

-osób odchodzących z rolnictwa, posiadających gospodarstwo rolne o 

powierzchni powyżej 2 ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin 

ubezpieczeni w KRUS, planujących podjąć zatrudnienia poza rolnictwem. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.4 Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1-9 
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Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

typu/typów (nr) 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.5 Projekt zakłada osiągnięcie kryterium efektywności zatrudnieniowej w oparciu o zapisy  

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w obszarze przystosowania przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-

2020 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Projekt zakłada, iż minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej wynosi co 

najmniej 50% całkowitej liczby osób, która zakończy udział w projekcie. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu, 
w tym na podstawie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób, które po 
opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”

67
 oraz 

liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.6 Wsparcie zakładane w projekcie ma charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 

zawodowej zdefiniowanej w oparciu o  przeprowadzone doradztwo zawodowe połączone 

z przygotowaniem  Indywidualnego Planu Działania i zostanie dostosowane do specyficznych 

potrzeb grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Wsparcie będzie miało charakter indywidualnej i kompleksowej aktywizacji 

zawodowej. Obowiązkowy element wsparcia stanowi doradztwo zawodowe  

połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania, kolejne formy 

wsparcia w postaci m.in.: 

- poradnictwa psychologicznego,  
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- pośrednictwa pracy,  

- szkoleń, kursów, 

- studiów podyplomowych,  

- staży  

- subsydiowanego zatrudnienia,  

- sfinansowania kosztów dojazdu do miejsca zatrudnienia lub dodatku 

relokacyjnego na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem 

zatrudnienia,  

- wsparcia w formie bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej udzielane jako stawka jednostkowa, które może być 

uzupełnione o wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej, 
68

 

wybierane będą w zależności od potrzeb i potencjału osób, którym udzielane 

jest wsparcie. W ten sposób zapewnione zostanie wsparcie dostosowane do 

indywidualnych potrzeb uczestników projektu. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub  
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie  
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie  
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 
 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 

przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020.Kryterium 

weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 

kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji 

programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym dokumentem (np. 

certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez 

przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu) 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
4 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w postaci 

szkoleń. Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na 

zwiększenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji 

i/lub kompetencji.  

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów 

uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych 

nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej  lub poprzez uczenie 
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się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, 

których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalne 

potwierdzenie przez instytucję uprawnioną do certyfikowania. 

Kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który 

uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba 

osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. 

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się/kształcenia. Opis 

kompetencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać 

uczestnik projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą 

informację o efektach uczenia się dla danej kompetencji oraz kryteria i  

metody ich weryfikacji. Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w 4 

etapach: 

Zakres – zdefiniowanie w ramach wniosku o dofinansowanie grupy docelowej 

do objęcia wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, który będzie 

poddany ocenie; 

Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, które 

osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projektowych.  

Informacje wymagane w etapie II (wzorzec) powinny zostać zdefiniowane w 

programie szkolenia/kursu, itp. oraz w wydawanym uczestnikowi dokumencie 

potwierdzającym uzyskanie kompetencji (np. jako załącznik do 

zaświadczenia/dyplomu/certyfikatu itp .); 

Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów 

oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyjętymi 

wymaganiami (określonymi na etapie II efektami uczenia się) po zakończeniu 

wsparcia udzielanego danej osobie. Informacje dotyczące uzyskiwania 

kwalifikacji zawarte są w załączniku do Regulaminu konkursu: „Podstawowe 

informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze przystosowania 
przedsiębiorców i pracowników do zmian na lata 2014-2020. 
 
Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
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B.1.8 Jeżeli projekt zakłada szkolenia  muszą one odpowiadać bieżącym potrzebom rynku pracy 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
4 

Jeżeli w ramach projektu są realizowane szkolenia ocenie podlega czy 

prowadzą one do zdobycia kwalifikacji lub kompetencji w zawodach 

wskazanych jako deficytowe w województwie kujawsko-pomorskim i/lub 

w powiecie/powiatach, z których pochodzą uczestnicy projektu (w oparciu 

o dane wynikające z badanie Barometr zawodów. Raport podsumowujący 

badanie w województwie kujawsko-pomorskim, dostępnego na stronie 

internetowej: barometrzawodow.pl aktualnego na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu). 

W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kwalifikacji nie 

określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są 

one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców 

(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed 

rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego 

zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych 

deklaracji zatrudnienia). 

W przypadku realizacji szkoleń, które służą nabywaniu kompetencji nie 

określonych jako deficytowe w ramach badania Barometr zawodów są 

one potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby konkretnych pracodawców 

(w tej sytuacji wnioskodawca powinien na etapie składania wniosku lub przed 

rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać potwierdzenie takiego 

zapotrzebowania od konkretnych pracodawców, np. w formie wstępnych 

deklaracji zatrudnienia). 

Dodatkowo, w przypadku realizacji szkoleń które mają służyć nabywaniu 

kompetencji (zarówno określonych jako deficytowe w ramach badania 

Barometr zawodów  jak i będących potwierdzoną odpowiedzią na potrzeby 

konkretnych pracodawców) wnioskodawca powinien na etapie składania 

wniosku lub przed rozpoczęciem realizacji szkolenia posiadać pisemną 

akceptację pracodawcy/ów/organizacji pracodawców dotyczącą zarówno 

programu szkolenia jak i zakresu efektów kształcenia, które zostaną 

osiągnięte przez uczestników szkolenia. 

Wniosek o dofinansowanie projektu powinien przewidywać działania 

zmierzające do spełnienia warunków zarówno w zakresie potwierdzenia 

zapotrzebowania na szkolenia od konkretnych pracodawców, jak 

i akceptacji pracodawcy/ów/organizacji pracodawców dotyczącej 

programu szkolenia i zakresu efektów kształcenia, natomiast powyższe 

działania będą musiały zostać udokumentowane najpóźniej w trakcie 

realizacji projektu przed rozpoczęciem realizacji szkolenia. 

Wprowadzenie kryterium stanowi odpowiedź na potrzeby rynku pracy. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu 
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B.1.9 Projekt zakłada, że rozpoczęte w ramach projektu działalności gospodarcze będą prowadzone 

przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej a wsparcie 

bezzwrotne na rozpoczęcie działalności gospodarczej będzie przyznawane wyłącznie w formie 

stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
9 

Ocenie podlega czy w projekcie założono, iż wsparcie bezzwrotne na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przyznawane wyłącznie w formie  

stawki jednostkowej (stawka jednostkowa na samozatrudnienie). Kwota stawki 

jednostkowej na samozatrudnienie zostanie określona w załączonym do 

regulaminu konkursu dokumencie. 

Rozpoczęte w ramach projektu działalności gospodarcze będą prowadzone 

przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności 

gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS)
69

.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań horyzontalnych 

związanych z rozliczaniem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.10 Wnioskodawca lub partner posiada co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu 
działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega czy wnioskodawca lub partner na dzień złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu posiada co najmniej roczne doświadczenie
70

 

w prowadzeniu działalności w obszarze aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia 

outplacementowego  na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  

Wprowadzenie kryterium dot. realizacji projektu przez wnioskodawcę lub 
partnera mającego doświadczenie w realizacji przedsięwzięć w obszarze 
aktywizacji zawodowej i/lub wsparcia outplacementowego  na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, sprzyjać będzie sprawności 
i prawidłowości realizacji projektu. 
 
Konieczność wykazania doświadczenia na terenie województwa kujawsko-
pomorskiego, nie oznacza wykluczenia udzielenia dofinansowania podmiotom 
pochodzącym spoza terytorium województwa, gdyż ocena dotyczy 
realizowanych działań a nie siedziby wnioskodawcy/partnera.  

                                                           
69 Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania  

ze świadczenia rehabilitacyjnego. 
70

 Należy przez to rozumieć całokształt doświadczenia w obszarze aktywizacji zawodowej (nie tylko realizację projektów 

współfinansowanych ze środków europejskich, ale również np. działalność statutową). 
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Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub  
przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie  
konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie  
wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.11 Średni koszt
71

 przypadający na jednego uczestnika projektu nie przekracza 20 tys.
72

 zł 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

 Ocenie podlega czy średni koszt aktywizacji jednego uczestnika projektu nie 

jest większy niż 20 tys. zł. 

 
Wprowadzenie kryterium służy zapewnieniu racjonalności wydatków projektu  
oraz wartości docelowych wskaźników założonych do osiągniecia w konkursie. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.12 Minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania projektu przekracza równowartość 100 000 

Euro 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega, czy minimalna wartość wnioskowanego dofinansowania 

wskazana we wniosku o dofinansowanie przekracza równowartość 100 000 

Euro
73

. 

 
 Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

                                                           
71

 Średni koszt przypadający na uczestnika liczony jest w stosunku do wszystkich planowanych wydatków w projekcie. 
72

Do średniego kosztu nie są wliczane koszty związane z racjonalnymi usprawnieniami wprowadzonymi w celu zapewnienia 
możliwości pełnego uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości 
szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn. 
73

 Do przeliczenia niniejszej kwoty na zł należy stosować miesięczny obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny 
na dzień ogłoszenia konkursu lub dzień ogłoszenia naboru w przypadku projektów pozakonkursowych. Informacja o kursie 
zostanie zawarta w Regulaminie konkursu. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/2470/Wytyczne_zasady_rownosci_szans12052015.pdf
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu.  

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/ nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.13 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 85% 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany w treści wniosku o dofinasowanie na poziomie projektu nie 

przekracza 85%. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.14 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w ramach cross-financingu nie przekracza 10% 

wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w 

ramach cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w przypadku 

cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu oraz środków trwałych w projektach 

współfinansowanych z EFS należy rozumieć w sposób wskazany w 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020.  

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach 

projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości 

projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf


8.5.2 Wsparcie outplacementowe (Lp. konkursu: A.1) 

71 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych (punktowych) oraz spełniają 

kryteria premiujące, otrzymują premię punktową 

(maksymalnie 25 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-

merytorycznej. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1 Projekt zakłada osiągnięcie poziomu efektywność zatrudnieniowej wyższy  co najmniej o 10 

punktów procentowych niż wymagany minimalny próg określony w kryterium dostępu. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1-9 

Projekt zakłada osiągnięcie poziomu efektywność zatrudnieniowej wyższy niż  

minimalny próg określony w kryterium dostępu: 

a) o min. 10 pp. - 5 pkt. 

b) o min. 20 pp. -10 pkt. 

Kryterium ma premiować projekty charakteryzujące się wysoką efektywnością 

w doprowadzeniu do poprawy sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych  

w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, zagrożonych zwolnieniem lub 

przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez 

udział we wsparciu outplacementowym  oraz osób odchodzących z rolnictwa, 

posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2 ha 

przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, 

planujących podjąć zatrudnienia poza rolnictwem.  

Spełnienie kryterium zapewni również wysoką efektywność wykorzystania 

środków przyznanych na realizację projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu, 

w tym na podstawie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób, które po 

opuszczeniu programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie”
74

 oraz 

liczby osób, które zakończyły udział w projekcie. 

B.2.2 Projekt łagodzi negatywne skutki  zwolnień znaczących dla regionalnego/ lokalnego rynku pracy. 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1-9 

                                                           
74

 Sposób i metodologia mierzenia wskaźnika znajduje się w Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 
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Ocenie podlega czy projekt łagodzi negatywne skutki  zwolnień znaczących 
dla regionalnego/ lokalnego rynku pracy. 
 
Na potrzeby niniejszego konkursu znaczące zwolnienie dla 
regionalnego/lokalnego rynku pracy oznacza, że dotyczy: 
 

1. minimum 20 osób z jednego zakładu pracy:  
- w  tym przypadku  na etapie aplikowania w konkursie projektodawca musi 
przedstawić dokument od pracodawcy potwierdzający zamiar dokonania 
zwolnień minimum 20 pracowników  (np. kopię pisemnej informacji o zamiarze 
grupowego zwolnienia złożonej we właściwym urzędzie pracy) wraz z listem 
intencyjnym, w którym ten pracodawca wyraża zainteresowanie pomocą 
oferowaną w projekcie; 
 

2. minimum 20 osób u kilku pracodawców: 
- w  tym przypadku  na etapie aplikowania w konkursie projektodawca musi 
przedstawić dokumenty potwierdzające zamiar zwolnień łącznie minimum 20 
pracowników u kilku pracodawców, dotyczący jednej grupy zawodowej wraz 
z listem intencyjnym, w którym pracodawcy wyrażają zainteresowanie pomocą 
oferowaną w projekcie. 
 
Niniejsze kryterium będzie uznane ze spełnione, w przypadku gdy projekt 

będzie skierowany jedynie do osób, objętych zwolnieniami, o których mowa 

powyżej. Projekt może być realizowany dla większej liczby osób, niż  

wskazana w listach intencyjnych, jednak osoby te muszą pochodzić z zakładu 

pracy, zamierzającego dokonać zwolnienia minimum 20 pracowników (dotyczy 

pkt.1) bądź pochodzić z jednej grupy zawodowej (dot. pkt 2). 

  Punkty przyznawane będą w następujący sposób: 

 Tak - 15 pkt. 

 Nie - 0 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu oraz 
załącznik będący integralną częścią wniosku.  

typu/typów (nr) 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 
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ZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 2014-

2020 

8.6 Zdrowy i aktywny region 

8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności 
zawodowej mieszkańców 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
75

 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Wydłużenie aktywności zawodowej osób, w szczególności powyżej 50 roku życia 

Priorytet 

inwestycyjny 
8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Schemat n/d 

Lp. konkursu A.1 

Planowany kwartał 

rozpoczęcia 

naboru
76

  

I  II  III X IV  

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
4 064 005 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

5% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w ramach 

konkursu 

Opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie 

zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania szkoleniowe: 

1. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na 

nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych  

na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub 

długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, 

w tym pracujących w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na 

kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,  

3. działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy, 

4. wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do 

minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na 

utratę zdrowia, 

5. działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych 

przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników 

wpływających negatywnie na zdrowie pracowników,  

6. finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych 

wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych. 

                                                           
75

 Szczegółowe założenia konkursu i kryteria wyboru projektów będą przedmiotem odrębnego posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 i zostaną uzupełnione w terminie późniejszym. 

76
 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok. 
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ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które po opuszczeniu programu podjęły 

pracę lub kontynuowały zatrudnienie 
 50% 

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi 

działalność na własny rachunek, objętych wsparciem 

w programie  

  856 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w 

programie 
  428 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
77

 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1 Wartość projektu
78

 nie przekracza kwoty obliczonej jako iloczyn, określonej we wniosku 

o dofinansowanie projektu, wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób pracujących, łącznie 

z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie” i kwoty  

5.000,00 zł. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

W ramach kryterium ocenie podlegać będzie poprawność ustalenia wartości 

projektu biorąc pod uwagę, że nie może być ona większa niż iloczyn 

założonej w projekcie wartości docelowej wskaźnika „Liczba osób 

pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, 

objętych wsparciem w programie” i kwoty 5.000,00 zł. Kryterium niezbędne w 

celu zapewnienia realizacji wskaźników założonych w ramach Poddziałania 

8.6.1.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

                                                           
77

 Kryteria przyjęte Uchwałą nr  38/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia 18 czerwca 2019 r. 
78

 Wartość projektu obejmuje wszystkie wydatki (w tym koszty pośrednie i bezpośrednie) przewidziane w ramach projektu 

zgodnie z planowanymi zadaniami. 
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Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu 

B.1.2 Projekt jest zgodny z właściwym typem projektu  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

1 Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z następującym zakresem działań 

obejmującym opracowanie i wdrożenie programów
79

 ukierunkowanych na 

eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, w tym działania 

szkoleniowe:  

2 1. programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na 

nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na 

pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub 

długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, w 

tym pracujących w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na kontynuowanie 

pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,  

3 3. działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska 

pracy,  

4 4. wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do 

minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę 

zdrowia,  

5 5. działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych 

przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników 

wpływających negatywnie na zdrowie pracowników,  

6 6. finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych 

wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

                                                           
79

 Pod pojęciem „Program” rozumie się: „Program ukierunkowany na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu 

pracy dostosowany do potrzeb konkretnego pracodawcy i jego pracowników przygotowany w oparciu o pogłębioną analizę 

opracowaną w zakresie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w miejscu pracy, który nie jest realizowany 

w formie Regionalnego Programu Zdrowotnego (RPZ)”. 
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B.1.3 Projekt jest skierowany do właściwej grupy docelowej 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

Ocenie podlega, czy projekty są realizowane na obszarze objętym RPO WK-P, 

tj. projekty skierowane do osób fizycznych w ramach RPO WK-P obejmują 

osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące 

się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a w przypadku innych 

podmiotów posiadają one jednostkę organizacyjną na obszarze województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

oraz 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do wymienionych poniżej grup: 

- pracodawcy, oraz  

- osoby w wieku aktywności zawodowej,  

które jednocześnie będą wpisywać się w grupę pracowników danego 

pracodawcy określoną w dostosowanym do jego potrzeb programie. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu 

B.1.4 Działania zaplanowane w ramach projektu nie zastępują obowiązkowych działań z zakresu 

medycyny pracy 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał we wniosku o dofinansowanie, że 

działania w ramach projektu nie zastępują obowiązkowych działań z zakresu 

medycyny pracy, do których realizacji jest zobowiązany pracodawca na 

podstawie przepisów rozdziału VI ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 czerwca 

1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.). 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 
wskazanym w Regulaminie konkursu 
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B.1.5 Jeżeli projekt przewiduje finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań 

okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych to muszą być one 

wykonywane przez podmiot/y wykonujący/e działalność leczniczą 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
6 

Ocenie podlega czy dodatkowe pakiety badań realizowane podczas badań 

okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych będą 

wykonywane przez podmiot/y wykonujący/e działalność leczniczą, 

uprawniony/e do tego na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego 

w obszarze realizacji projektu i świadczenia opieki zdrowotnej. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy 

 (niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.6 Projekt jest wdrażany w oparciu o program zawierający pogłębioną analizę opracowaną przez 

wnioskodawcę w zakresie występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku 

pracy 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

Ocenie podlega, czy projekt jest wdrażany w oparciu o program zawierający 

pogłębioną analizę opracowaną przez Wnioskodawcę w zakresie 

występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w środowisku pracy. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do zawarcia we wniosku o dofinansowanie 

projektu głównych wniosków z analizy, która będzie dostępna w biurze 

projektu. Kryterium obliguje Wnioskodawcę do wykonania pogłębionej analizy 

występowania czynników ryzyka w środowisku pracy oraz opracowania 

i wdrożenia rozwiązań przyczyniających się do eliminowania 

zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia. Analiza musi dotyczyć danego 

zakładu pracy a działania projektowe stanowić odpowiedź na zdiagnozowane 

potrzeby konkretnego pracodawcy i jego pracowników. 

Interwencja w tym obszarze będzie odpowiedzią na zdiagnozowane przez 

pracodawcę problemy zdrowotne.  

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  
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(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.7 Projekt koncentruje się na wsparciu w zakresie opracowania i wdrożenia rozwiązań 

organizacyjnych przyczyniających się do eliminacji zidentyfikowanych zagrożeń dla zdrowia 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

Ocenie podlega czy projekt zakłada opracowanie i wdrożenie rozwiązań 

organizacyjnych, tj. takich rozwiązań, które nie były stosowane w danej 

organizacji do tej pory i będą docelowo służyły eliminowaniu zidentyfikowanych 

czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników, a które są 

bezpośrednim efektem co najmniej jednego z działań podejmowanych w 

projekcie. 

Wnioskodawca jest zobowiązany do opisu ww. działań we wniosku o 

dofinansowanie projektu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.8 Wnioskodawca (i partner/zy – jeśli dotyczy) jest podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku 

o dofinansowanie projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

Wnioskodawcą (i partnerem/partnerami – jeśli dotyczy) mogą być wszystkie 

podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących 

działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych). 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

 Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/nie  

(niepełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Nie dopuszcza się możliwości skierowania kryterium do negocjacji. 

B.1.9 Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1, 3-6 
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Ocenie podlega, czy minimalna wartość projektu wskazana we wniosku o 

dofinansowanie wynosi 100 000 zł. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

typu/typów (nr) 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.10 Wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków kwalifikowalnych 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5,00% wydatków 

kwalifikowalnych projektu. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku)  

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.1.11 Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu nie przekracza 

85%. 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

Ocenie podlega, czy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych   

wskazany we wniosku o dofinansowanie na poziomie projektu nie przekracza 

85%. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie 

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 
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B.1.12 Wartość wydatków na zakup środków trwałych i  w ramach cross-financingu nie przekracza 

10% wartości projektu i w przypadku cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

Ocenie podlega, czy wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach 

cross-financingu nie przekracza 10% wartości projektu i w przypadku  

cross-financingu zapewniona zostanie trwałość projektu. 

Zakup środków trwałych dotyczy środków trwałych o wartości jednostkowej 

równej i wyższej niż 3 500 zł netto w ramach kosztów bezpośrednich projektu. 

Wydatki w ramach cross-financingu w projektach współfinansowanych z EFS 

należy rozumieć w sposób wskazany w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020.  

Trwałość projektu obowiązuje w stosunku do współfinansowanych w ramach 

projektu wydatków w ramach cross-financingu. Okres zachowania trwałości 

projektu wynosi 5 lat od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Komitet Monitorujący dopuszcza doprecyzowanie zakresu podmiotowego lub 

przedmiotowego kryterium na potrzeby danego konkursu w Regulaminie 

konkursu, w zakresie zgodności z wytycznymi, o których mowa w ustawie 

wdrożeniowej oraz przepisami prawa krajowego. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

Opis znaczenia kryterium: 

Tak/do negocjacji/nie/nie dotyczy  

(niespełnienie kryterium oznacza odrzucenie wniosku) 

Dopuszcza się możliwość skierowania kryterium do negocjacji, w zakresie 

wskazanym w Regulaminie konkursu. 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują premię punktową (maksymalnie 

30 punktów). 

Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, nie 

tracą punktów uzyskanych w ramach oceny formalno-

merytorycznej. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1 W projekcie minimum 15% uczestników będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami 

Definicja kryterium: Stosuje się do 1, 3-6 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/42886/Wytyczne_w_zakresie_kwalifikowalnosci_19.pdf
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Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał w projekcie, że minimum 15% 

z ogółu uczestników będą stanowiły osoby z niepełnosprawnościami. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. (wnioskodawca wykazał odpowiedni udział osób) 

 Nie - 0 pkt. (brak wskazanego udziału) 

Kryterium ma premiować projekty zakładające udział osób z  

niepełnosprawnościami, co powinno przyczynić się do zwiększenia wsparcia 

tej grupy przez pracodawców i niwelować ryzyko wypadnięcia ich z rynku 

pracy. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

typu/typów (nr) 

B.2.2 W projekcie minimum 50% uczestników będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia   

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał w projekcie, że minimum 50% 

z ogółu uczestników będą stanowiły osoby powyżej 50 roku życia. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 10 pkt. (wnioskodawca wykazał odpowiedni udział osób) 

 Nie - 0 pkt. (brak wskazanego udziału) 

Kryterium ma premiować projekty zakładające udział osób powyżej 50 roku 

życia, co powinno przyczynić się do zwiększenia wsparcia tej grupy przez 

pracodawców i niwelować ryzyko wypadnięcia ich z rynku pracy.   

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.3 Wnioskodawca zapewni pierwszeństwo udziału w projekcie dla osób mieszkających na terenie 

powiatów o wysokiej stopie bezrobocia 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

Ocenie podlega czy wnioskodawca zapewni pierwszeństwo udziału w projekcie 

dla osób mieszkających na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia tj. 

wyższej niż średnia dla województwa  według danych na 31.12.2018 r.  

Lista powiatów spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do 

Regulaminu konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. (wnioskodawca zapewnił wskazane pierwszeństwo) 

 Nie - 0 pkt. (brak wskazanego pierwszeństwa) 

Kryterium ma premiować projekty zakładające pierwszeństwo dla osób 

mieszkających na terenie powiatów o wysokiej stopie bezrobocia, co powinno 

przyczynić się do zwiększenia wsparcia tej grupy przez pracodawców i 

niwelować ryzyko wypadnięcia ich z rynku pracy.  
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Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.4 Projekt realizowany będzie w partnerstwie 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

Ocenie  podlega  czy  projekt  będzie  realizowany  w partnerstwie co najmniej 

dwóch podmiotów. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. (wniosek przewiduje realizację projektu w partnerstwie) 

 Nie - 0 pkt. (projekt nie będzie realizowany w partnerstwie) 

Kryterium służy premiowaniu idei partnerstwa jako rozwiązaniu służącemu 

lepszej i sprawniejszej realizacji projektów przyczyniającej się do szerszego i 

powszechniejszego niwelowania zdrowotnych czynników ryzyka w różnych 

miejscach pracy. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

B.2.5 Co   najmniej 30% uczestników  projektów  stanowią  osoby  zamieszkujące (w   rozumieniu 

przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze 

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
1, 3-6 

7 Ocenie podlega czy co najmniej 30% uczestników projektu to osoby 

zamieszkujące (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, 

w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze. Miasta średnie to 

miasta powyżej 20 tys. mieszkańców z wyłączeniem miast wojewódzkich lub 

mniejsze, z liczbą ludności pomiędzy 15-20 tys. mieszkańców będące 

stolicami powiatów (w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze). 

Lista miast spełniających niniejsze kryterium stanowi załącznik do Regulaminu 

konkursu. 

Punkty przyznawane będą w następujący sposób:  

 Tak - 5 pkt. 

 Nie - 0 pkt. 

Wprowadzenie kryterium służy spełnieniu wymagań wynikających z zapisów 

Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze zdrowia na lata 2014-2020. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu. 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje 
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DZIAŁANIE/PODDZIAŁANIE RPO WK-P 2014-

2020 

8.6 Zdrowy i aktywny region 

8.6.2 Regionalne programy polityki zdrowotnej 
i profilaktyczne 

FISZKA KONKURSU 

PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
80

 

Cel szczegółowy  

RPO WK-P 2014-

2020 

Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach 

profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia 

Priorytet 

inwestycyjny 
8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 

Schemat 
Program reedukacji otyłości u osób dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim 

na lata 2018-2021 

Lp. konkursu A.1 

Planowany 

kwartał 

rozpoczęcia 

naboru
81

 

I  II X III  IV  

Projekty grantowe TAK   NIE X 

Planowana 

alokacja (zł) 
10 436 300 

Wymagany wkład własny beneficjenta 

TAK  X NIE  

Minimalny udział wkładu własnego  

w finansowaniu wydatków 

kwalifikowalnych projektu  

10% 

Typ/typy projektów 

przewidziane do 

realizacji w 

ramach konkursu 

1. Programy profilaktyczne dla osób zagrożonych przerwaniem aktywności 

zawodowej w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu szyjki macicy,  piersi 

i jelita grubego oraz dotyczące grup jednostek chorobowych wymienionych w 

Umowie Partnerstwa 2014-2020, a także programy regionalne  dla 

specyficznych jednostek chorobowych zdefiniowanych jako istotny problem 

zdrowotny regionu, w tym działania zwiększające zgłoszenia na badania 

profilaktyczne, obejmujące: 

b) programy profilaktyczne dotyczące w szczególności chorób układu kostno-

stawowo-mięśniowego, chorób układu mięśniowego, chorób układu 

oddechowego, chorób układu nerwowego, zaburzeń psychicznych, chorób 

układu trawiennego, cukrzycy, chorób tarczycy, chorób nowotworowych, w tym 

nowotworów płuc, głowy i szyi, chorób układu krążenia. 

ZAKŁADANE EFEKTY KONKURSU WYRAŻONE WSKAŹNIKAMI (W PODZIALE NA PŁEĆ I OGÓŁEM) 

                                                           
80

 Szczegółowe założenia konkursu i kryteria wyboru projektów będą przedmiotem odrębnego posiedzenia Komitetu 

Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 i zostaną uzupełnione w terminie późniejszym.   
81

 Termin naboru może ulec zmianie w przypadku zmiany harmonogramu naboru wniosków przez  Zarząd Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego. Niniejszy przypis dotyczy wszystkich konkursów wskazanych w Rocznym Planie Działania na 2019 rok. 
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WSKAŹNIKI REZULTATU 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób, które dzięki interwencji EFS zgłosiły się na 

badanie profilaktyczne 
   

WSKAŹNIKI PRODUKTU
 

Nazwa wskaźnika 

Wartość docelowa wskaźnika 

W podziale na: 
Ogółem 

w konkursie 
Kobiety Mężczyzn 

Liczba osób objętych programem zdrowotnym dzięki EFS 
   

Liczba wdrożonych programów zdrowotnych istotnych 

z punktu widzenia potrzeb zdrowotnych regionu, w tym 

pracodawców 

  1 

B. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW
82

 

B.1 KRYTERIA DOSTĘPU 

B.1.1  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.1.2  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

Opis znaczenia kryterium: 

 

B.2 KRYTERIA PREMIUJĄCE 

Opis znaczenia kryteriów: 

Projekty, które otrzymały minimum punktowe od 

obydwu oceniających  podczas oceny spełniania 

kryteriów merytorycznych oraz spełniają kryteria 

premiujące, otrzymują premię punktową 

(maksymalnie … punktów). 

                                                           
82

 Kryteria przyjęte Uchwałą nr …/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 z dnia …… 2019 r. 
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Projekty, które nie spełniają kryteriów premiujących, 

nie tracą punktów uzyskanych w ramach kryteriów 

merytorycznych. Waga punktowa poszczególnych 

kryteriów premiujących określona jest przy definicji 

kryterium. 

B.2.1  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

B.2.2  

Definicja kryterium: 

Stosuje się do 

typu/typów (nr) 
 

 

 ELEMENTY KONKURSU  

Ocena formalno-merytoryczna oraz negocjacje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


