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Kryteria dostępu oceniane są metodą „zero-jedynkową” (spełnia/nie spełnia). Niespełnienie
chociażby jednego kryterium dostępu skutkuje odrzuceniem wniosku o dofinansowanie projektu.

B.1.1 - Wnioskodawca składa maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie
projektu w odpowiedzi na dany konkurs.
Kryterium oznacza, że jeden podmiot, w ramach złożonych wniosków
o dofinansowanie projektu, może wystąpić maksymalnie dwa razy tzn.:
• dwa razy jako lider
• lub dwa razy jako partner
• lub raz jako lider a raz jako partner.
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe
posiadają osobowość prawną, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski
o dofinansowanie projektu niezależnie od jednostki głównej.
W przypadku wnioskodawcy/partnera, którego jednostki/oddziały terenowe nie
posiadają osobowości prawnej, jednostki/oddziały te mogą składać wnioski
w ramach niniejszego konkursu, po uzyskaniu zgody jednostki głównej
tj. pełnomocnictwa szczególnego do działania w ramach niniejszego konkursu,
w imieniu tej jednostki.

UWAGA:
Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu przez jednostkę/oddział
terenowy nieposiadający osobowości prawnej, które będą wskazane jako
realizator we wniosku o dofinansowanie projektu, nie wyczerpuje limitu
2 wniosków złożonych przez jednostkę główną lub pozostałe
jednostki/oddziały terenowe. Każda jednostka główna oraz każda
jednostka/oddział terenowy może złożyć maksymalnie po 2 wnioski
o dofinansowanie projektu w odpowiedzi na konkurs tzn.:
• dwa razy jako lider
• lub dwa razy jako partner
• lub raz jako lider a raz jako partner.
Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o dofinansowanie
projektu złożonych w odpowiedzi na konkurs.

B.1.2 - Wkład własny został określony na prawidłowym
poziomie
Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% wydatków
kwalifikowalnych projektu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
projektu.
Wkład własny nie musi stanowić własności wnioskodawcy.
Wkład własny wnoszony jest przez wnioskodawcę, niemniej jednak będzie on mógł
pochodzić z różnych źródeł, w tym np. uczestników projektu, samorządu lokalnego czy
strony trzeciej. W przypadku projektów partnerskich, wkład finansowy może pochodzić
od partnerów.

Wkład własny może być wniesiony na przykład w formie: środków JST, opłat
od rodziców, wkładu związanego z potencjałem kadrowym, wkładu
niepieniężnego związanego z udostępnieniem budynku, pomieszczeń na
działania merytoryczne, pracą wolontariusza.
Niedozwolona jest sytuacja, w której wnioskodawca jako wkład własny wnosi
do projektu wkład niepieniężny, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla
nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub/oraz dotacji
z krajowych środków publicznych. Taka sytuacja uznana będzie jako podwójne
finansowanie.

B.1.3 – Projekt kończy się nie później niż 30.06.2018 r.
W ramach kryterium ocenie podlegać będzie okres realizacji
projektu oraz prawidłowe jego wskazanie we wniosku
o dofinansowanie projektu, tj. określenie daty końcowej nie
później niż na 30.06.2018 r.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku
o dofinansowanie projektu.

B.1.4 - Koszty związane z bieżącym świadczeniem usług opieki
nad dziećmi do lat 3 są finansowane przez okres nie dłuższy
niż 12 miesięcy
Ocenie podlega czy koszty związane z bieżącym świadczeniem
usług opieki nad dziećmi do lat 3 względem konkretnego
dziecka i opiekuna są finansowane ze środków EFS przez okres
nie dłuższy niż 12 miesięcy.
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B.1.5 - Finansowanie opieki nad dziećmi do lat 3 nie
pokrywa kosztów działalności bieżącej miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 utworzonych w ramach innych projektów
współfinansowanych ze środków publicznych
Ocenie podlega czy wnioskodawca określił we wniosku
o dofinansowanie projektu, że zaplanowane w ramach
projektu koszty związane z finansowaniem usługi opieki nad
dziećmi do lat 3 nie będą pokrywać kosztów związanych
z zapewnieniem finansowania działalności bieżącej nowych
miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków lub
klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna utworzonych
w ramach innych projektów współfinansowanych ze
środków publicznych w okresie realizacji tych projektów.

W praktyce oznacza to, poza zawarciem odpowiedniej
deklaracji we wniosku, że wnioskodawca przed udzieleniem
wsparcia finansowego powinien zobowiązać uczestnika
projektu do dostarczenia oświadczenia lub zaświadczenia,
z którego będzie wynikać, że koszt usługi opieki nad
dzieckiem do lat 3, który ma zostać pokryty w projekcie, nie
stanowi kosztów finansowanych w ramach innych projektów
współfinansowanych ze środków publicznych (realizowanych
w tym samym okresie).
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku
o dofinansowanie projektu.

B.1.6 – Jeśli projekt przewiduje realizację szkoleń to ich efektem jest
uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych
Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020),
potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem). Uzyskanie
kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane poprzez
przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).
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 (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie
potwierdzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi
standardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji
i certyfikacji.

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompetencji
zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik projektu
ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację
o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie
kompetencji weryfikowane będzie w 4 etapach:
Zakres – zdefiniowanie 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;
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 z efektami uczenia się) po
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
projektu.

B.1.7 – Projekt zakłada osiągnięcie
zatrudnieniowej na poziomie 43%.

efektywności

Ocenie podlega czy przedsięwzięcia w zakresie aktywizacji
zawodowej zakładają osiągnięcie efektywności
zatrudnieniowej na poziomie 43%.
Ponadto należy zweryfikować, czy w projekcie zostanie
osiągnięta efektywność zatrudnieniowa na poziomie 33%
w odniesieniu do osób z niepełnosprawnościami.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku
o dofinansowanie projektu.

B.1.8 – Projekt zakłada, iż żadna z grup objętych wsparciem
nie może stanowić więcej niż 70% uczestników projektu .
Ocenie podlega czy projekt zakłada uczestnictwo nie więcej niż
70% osób, które zaliczają się do osób powracających na rynek
pracy po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim (osoby, które
w dniu przystąpienia do projektu były osobami pracującymi) oraz
nie więcej niż 70% osób wyłączonych z rynku pracy w związku ze
sprawowaniem opieki nad dziećmi do lat 3 (osoby, które w dniu
przystąpienia do projektu pozostawały bez pracy, w tym osoby
przebywające na urlopie wychowawczym).
Kryterium wynika z konieczności zrealizowania określonych
docelowych wartości wskaźników.

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku
o dofinansowanie projektu.

B.1.9 – W przypadku kiedy projekt obejmuje działania
aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu
na rynek pracy muszą one wynikać z przeprowadzonej
indywidualnej diagnozy, w danym zakresie, konkretnej
osoby/uczestnika projektu.

Ocenie podlega czy wnioskodawca wskazał w projekcie
działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe, wspomagające
proces powrotu na rynek pracy oraz opisał że ich realizacja
będzie poprzedzona przeprowadzeniem indywidualnej
diagnozy, w danym zakresie, konkretnej osoby/uczestnika
projektu.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku
o dofinansowanie projektu.
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Projekty, które otrzymały minimum punktowe od obydwu
oceniających
podczas oceny spełniania kryteriów
merytorycznych 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 zapewnia preferencję osobom, zarejestrowanym

w PUP jako bezrobotni, spełniającym założenia grupy
docelowej
Ocenie podlega, czy w ramach projektu wnioskodawca zapewnia pierwszeństwo
do udziału w projekcie opiekunom prawnym zarejestrowanym w powiatowym
urzędzie pracy jako osoby bezrobotne, spełniającym założenia grupy docelowej
zamieszkującym na terenach pozbawionych, na dzień ogłoszenia naboru
wniosków, miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.
Wnioskodawca, aby otrzymać punkty premiujące zobowiązany jest do wskazania
sposobu zapewnienia pierwszeństwa w dostępie osób należących do wskazanej
grupy.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 15 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
projektu.

B.2.2 – W projekcie minimum 15% będą stanowiły osoby
z niepełnosprawnościami, powracające/lub wchodzące na rynek
pracy po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem
dziecka/ci
Ocenie podlega czy w ramach projektu przewiduje się objęcie wsparciem
minimum 15% osób z niepełnosprawnościami - w świetle przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721
z późn. zm. , a także ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.).
Kryterium ma przyczynić się do aktywizacji zawodowej osób
z niepełnosprawnościami w województwie kujawsko-pomorskim.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
projektu.

B.2.3 – W projekcie minimum 15% będą stanowiły osoby
opiekujące się dziećmi do lat 3 z rodzin wielodzietnych, w których
co najmniej jedno z rodziców powraca lub wchodzi na rynek pracy
po przerwie związanej z urodzeniem i/lub wychowaniem dziecka/ci
Ocenie podlega czy projekt zakłada wsparcie osób opiekujących się dziećmi do
lat 3 z rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych, wychowujących co najmniej
troje dzieci (bez względu na wysokość osiąganych dochodów).
Celem kryterium jest wsparcie, powiązane z zatrudnieniem lub powrotem do
pracy osób będących grupą docelową projektu. Przy czym wsparcie to musi
w pełni zagwarantować opiekę wszystkim dzieciom podlegającym opiece, aby
umożliwić poszukiwanie i znalezienie zatrudnienia uczestnikowi projektu.

Punkty będą przyznawane w następujący sposób:
Tak – 5 pkt.
Nie – 0 pkt.
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie
projektu.

Dziękuję za uwagę

