
 

Załącznik nr 4 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowyc h Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 

 

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW  

NA ROK 2015 

OŚ PRIORYTETOWA 9 RYNEK PRACY  
 
KARTA DZIAŁANIA 9.1 AKTYWIZACJA ZAWODOWA  
 
 

NR KARTY1: 1/9.1/2015 
 

 
TRYB WYBORU PROJEKTÓW : 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 
Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 
III. KWARTAŁ 2015  

 
TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU : 
1. Programy aktywizacji zawodowej obejmujące jedną lub kilka z następujących form wsparcia: 

a) poradnictwo zawodowe lub/i pośrednictwo pracy, 
b) Indywidualne Plany Działania, 
c) staże i/lub praktyki zawodowe, 
d) szkolenia prowadzące do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych  

(w tym organizacja szkoleń połączona z praktyką zawodową u pracodawcy), 
e) subsydiowane zatrudnienie z możliwością połączenia z refundacją wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, 
f) wsparcie adaptacyjne2 pracownika, który uzyskał zatrudnienie w ramach zatrudnienia subsydiowanego, 

jak również dla osoby odbywającej staż, praktykę zawodową, w zakresie dostosowania kompetencji  
i kwalifikacji pracownika/ stażysty/praktykanta do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej pracy, 

g) wspieranie mobilności zawodowej poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego 
zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania, w tym poprzez finansowanie kosztów dojazdu, 
zapewnienie środków na zasiedlenie. 

 
 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE  3 

                                                      
1 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 
pozakonkursowych. 
2 Wsparcie adaptacyjne może obejmować doradztwo, szkolenia oraz wsparcie indywidualnego opiekuna, w przypadku osób 
niepełnosprawnych finansowanie pracy asystenta osoby niepełnosprawnej oraz doposażenie stanowiska pracy do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. 

3 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na 
etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezb ędne do przyznania dofinansowania . 
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Nazwa kryterium (tre ść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 
kryterium do 

typów projektów 
w ramach 

naboru 
Kryterium 1:  

Struktura grupy docelowej: 

Grup ę docelow ą w projekcie 
stanowi ą w co najmniej 80% osoby 
bezrobotne, w tym:  

• osoby odchodzące z rolnictwa 
– co najmniej 15%,  

• osoby długotrwale bezrobotne  
- co najmniej 60%.  

 
 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, iż  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się 
m.in. osoby długotrwale bezrobotne oraz osoby 
odchodzące z rolnictwa. W związku z powyższym 
wsparcie oferowane w ramach RPO WL na lata 2014-
2020 skoncentrowane będzie na ww. grupach. Realizacja 
wyznaczonego celu w bezpośredni sposób przyczyni się 
do zmniejszenia bierności zawodowej, zwiększenia 
aktualizacji posiadanych umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych oraz poprawy sytuacji zatrudnieniowej osób 
z ww. grup. 

Wymagania dotyczące udziału w projektach 
poszczególnych grup uczestników są uzasadnione 
również wartościami wskaźników, do osiągnięcia których 
jest zobligowane Województwo Lubelskie w ramach RPO 
WL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 2: 

Skuteczno ść realizacji projektu: 
 
W ramach projektu po opuszczeniu 
programu: 
a) prac ę podejmie (łącznie  
z pracującymi na własny rachunek)  
co najmniej: 
- 45% osób bezrobotnych, 
- 28% osób długotrwale bezrobotnych, 
- 30% osób biernych zawodowo (o ile 
dotyczy), 
- 19% osób z niepełnosprawnościami 
(osoby z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności) (o ile dotyczy); 
 

b) co najmniej 22% uczestników 
spośród osób odchodzących  
z rolnictwa podejmie zatrudnienie  
w sektorze pozarolniczym (odejście  
z KRUS do ZUS) 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika,  
że w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują 
się osoby bezrobotne, długotrwale bezrobotne oraz osoby 
z niepełnosprawnościami. Ponadto, z założeń przyjętych  
w RPO WL na lata 2014-2020 wyrażonych w wartościach 
docelowych wskaźników wynika konieczność zapewnienia 
trwałego zatrudnienia ww. grup osób. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do zmniejszenia 
poziomu bezrobocia, poprzez zwiększenie wskaźnika 
zatrudnienia w odniesieniu do osób bezrobotnych, 
długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo oraz osób  
z niepełnosprawnościami. 

Osoby odchodzące z rolnictwa są grupą będącą  
w szczególnej sytuacji na lubelskim rynku pracy,  
co w kontekście struktury zawodowej w województwie 
powoduje konieczność adresowania wsparcia do rolników 
chcących odejść z rolnictwa. Zastosowanie kryterium 
przyczyni się do zmniejszenia poziomu bezrobocia osób 
odchodzących z rolnictwa. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 3: 

Obowi ązek stosowania 
Indywidualnych Planów Działania 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 
zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika,  
iż indywidualne podejście do uczestników wpływa  
na dopasowanie wsparcia do potrzeb uczestników 

1 
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(IPD): 

Projekt zakłada objęcie wszystkich 
uczestników Indywidualnymi Planami 
Działania (IPD), zgodnie ze 
standardem określonym w  ustawie o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy.  

projektów i na skuteczność pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być poprzedzona 
indywidualną diagnozą, tak aby wsparcie było skuteczne  
i zasadne. Stąd koniecznym jest objęcie Indywidualnymi 
Planami Działania (IPD) wszystkich uczestników 
projektów. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 4: 

Kompleksowo ść wsparcia: 

W ramach projektu co najmniej 50% 
uczestników zostanie objętych co 
najmniej 2 formami wsparcia (poza 
IPD). 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 
zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika,  
że zastosowanie co najmniej dwóch form wsparcia 
(kompleksowość wsparcia) wpływa na zwiększenie 
skuteczności zaplanowanych działań w ramach projektu.  
Z praktyki wynika, że należy oferować możliwie najszerszy 
dostępny zakres form pomocy na rynku pracy przy 
założeniu ich celowości, a także w odpowiedni sposób 
łączyć oferowane metody wsparcia. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 5: 

Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi 
wkład własny w wysokości minimum 
5% wartości projektu. 

 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 
Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego 
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia 
dotyczące źródeł finansowania krajowego dla środków 
EFS w ramach RPO na lata 2014-2020. Obowiązek 
wniesienia wkładu własnego jest niezbędny  
do zapewnienia wymaganego poziomu wkładu własnego 
w ramach wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  
 
Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania 
m.in. ze środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi 
priorytetowej, co oznacza konieczności wniesienia 15% 
wkładu krajowego. Wysokość wkładu własnego 
wymaganego od beneficjentów będzie uzależniona  
od poziomu współfinansowania ze środków budżetu 
państwa. Współfinansowanie ze środków budżetu 
państwa na poziomie do 10%, oznacza konieczność  
wymagania od beneficjentów projektów 
współfinansowanych z EFS w ramach Działania 9.1 
wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% 
wartości projektu w zależności od typów projektów  
i beneficjentów w ramach poszczególnych priorytetów 
inwestycyjnych. Wymaganie wkładu własnego od 
beneficjentów na poziomie 5% jest konieczne dla 
zagwarantowania wniesienia wkładu krajowego na 
poziomie wynikającym z Umowy Partnerstwa (15%). 
Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej 
jakości wniosków o dofinansowanie projektów, 
adekwatnych do potrzeb jednostek odpowiedzialnych za 
kreowanie polityki edukacyjnej oraz potencjału 

1 
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finansowego Wnioskodawcy. Wkład własny jest 
obligatoryjny dla każdego Wnioskodawcy (bez względu na 
formę prawną).  
Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 
zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość  
o jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 
zapewnienie większej trwałości działań finansowanych  
z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  
w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – 
powinno doprowadzić w efekcie do wzmocnienia roli 
podmiotów obecnych w lokalnej społeczności i ograniczyć 
liczbę podmiotów realizujących projekty w obszarach 
niezwiązanych z ich podstawową działalnością. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  
 

Kryterium 6: 

Sposób realizacji szkole ń: 

Wszystkie szkolenia w ramach 
projektu: 

- są szkoleniami zawodowymi, 

- kończą się uzyskaniem dokumentu 
potwierdzającego kwalifikacje 
uczestników, 

- kończą się egzaminem zewnętrznym 
mającym na celu weryfikację 
kwalifikacji zawodowych - co najmniej 
50% uczestników szkoleń uzyska 
kwalifikacje zawodowe. 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń 
oferowanych w ramach RPO WL.  
Kryterium zakłada podejście kompetencyjne. Koncentruje 
się ono na uzyskaniu przez uczestników szkoleń 
konkretnej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, 
potwierdzonych standardową procedurą oceny. 
Wydawane dokumenty powinny potwierdzać kwalifikacje 
do wykonywania określonych czynności i zadań 
zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje  
i wiedzę we wskazanym zakresie, a nie potwierdzać 
jedynie uczestnictwo w szkoleniu. Dokumenty  
te (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, itp.) muszą 
zawierać informacje o zakresie szkolenia/kursu, o liczbie 
godzin szkoleniowych oraz wynikach egzaminu i być 
zgodne z właściwym rozporządzeniem MEN. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 7: 

Sposób realizacji sta ży/ praktyk 
zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże / 
praktyki zawodowe muszą być 
powiązane ze szkoleniami 
zawodowymi w ramach projektu. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 
zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, że staże  
i praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 
praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 
zawodowego. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że powiązanie 
staży / praktyk zawodowych ze szkoleniami zawodowymi 
w ramach projektu stanowi istotny warunek ich 
skuteczności. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 8: 

Ograniczenia czasowe sta ży/ 
praktyk zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże / 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 
zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, iż staże i 
praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 
praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 
zawodowego. 

1 
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praktyki zawodowe będą trwały przez 
okres nie krótszy niż 3 m-ce oraz nie 
dłuższy niż 6 m-cy. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że 
zaproponowany okres realizacji form wsparcia 
wskazanych w treści kryterium jest optymalny do nabycia 
umiejętności praktycznych. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Kryterium 9: 

Cross – financing :  

Wydatki objęte zakresem pomocy z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (cross-financingu) może 
dotyczyć wyłącznie kategorii wydatków 
związanych z zapewnieniem realizacji 
zasady równości szans osób z 
niepełnosprawnościami. 

 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 
ramach Działania 9.1. Projekty będą uwzględniały 
wsparcie o określonym standardzie dostosowanym do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 10: 

Liczebno ść grupy docelowej: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 
minimum 100 osób. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 
większej liczbie osób. 
Kryterium ograniczy koszty zarządzania projektami, które 
w przypadku objęcia wsparciem większej liczby osób 
przez jednego Wnioskodawcę zostaną znacznie 
ograniczone niż przy realizacji kilku projektów 
obejmujących tę samą liczbę osób.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 11: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż 
dwa wnioski o dofinansowanie projektu 
w ramach danej rundy konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 
większej liczbie Wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 
zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 
zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 
składanych wniosków o dofinansowanie. Ma ono również 
za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami  
w przypadku większej liczby wniosków od jednego 
Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 
odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu 
w charakterze Wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza  
to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  
w których dany podmiot występuje jako Wnioskodawca, 
może występować w innych wnioskach złożonych w tym 
samym konkursie w charakterze partnera. 
W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 
jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 
odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie złożone  
w odpowiedzi na daną rundę konkursową wnioski,  
w związku z niespełnieniem przez projektodawcę 
kryterium formalnego specyficznego.  
 

1 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 4 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 
kryterium do 

typów projektów 
w ramach 

naboru 
Kryterium 1:  

Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada organizację 
form wsparcia prowadzących do 
nabycia, podniesienia, 
uzupełnienia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowych/ 
doświadczenia zawodowego 
zgodnych ze zidentyfikowanymi 
potrzebami pracodawców  
z regionu  w sektorach:  
- białej lub/i, 

 - srebrnej lub/i, 

-  zielonej gospodarki (poza 
rolnictwem). 

Kryterium jest uzasadnione charakterem wsparcia 
zgodnie z zapisami Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 
2014 – 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

Kryterium 2: 

Skuteczno ść realizacji 
projektu: 

W ramach projektu po 
opuszczeniu programu prac ę 
podejmie (łącznie z 
pracującymi na własny 
rachunek) co najmniej 24% 
osób z niepełnosprawnościami 
(osoby z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności) (o ile 
dotyczy). 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 
założonych do osiągnięcia w Programie.  
Aby założona struktura wskaźników była realna  
do osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi 
dotyczące struktury grupy docelowej. Premiowanie 
wyższej efektywności zatrudnieniowej niż wymogi 
minimalne wynika z zapisów RPO WL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

10 1 

                                                      
4 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 
kryterium będzie polegała na: 

a) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia 
kryterium albo 

b) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
Maksymalna liczba punktów mo żliwych do uzyskania za kryteria premiuj ące: 40 punktów ogółem   
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Kryterium 3: 

Skuteczno ść realizacji 
projektu: 

W ramach projektu po 
opuszczeniu programu 
kwalifikacje zawodowe uzyska 
co najmniej 60% uczestników 
szkoleń. 
 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 
założonych do osiągnięcia w Programie.  
 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

10 1 

Kryterium 4: 

Grupa docelowa: 

Co najmniej 50% uczestników 
projektu stanowią osoby z 
niepełnosprawnościami (osoby 
z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności).  

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika,  
iż osoby z niepełnosprawnościami znajdują się  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Zastosowane  kryterium ma na celu zwiększenie 
szans na zatrudnienie osób z 
niepełnosprawnościami. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

 

OŚ PRIORYTETOWA 10 ADAPTACYJNOŚĆ PRACOWNIKÓW I PRZEDSIĘBIORSTW DO 

ZMIAN 
 
KARTA DZIAŁANIA 10.2 PROGRAMY TYPU OUTPLACEMENT  
 
 

NR KARTY5: 1/10.2/2015 
 

 
TRYB WYBORU PROJEKTÓW : 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 
Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 
III. KWARTAŁ 2015  

 
TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU : 

1. Programy typu outplacement obejmujące: 
a) doradztwo zawodowe, 
b) poradnictwo psychologiczne, 
c) szkolenia, 
d) staże i/lub praktyki zawodowe, 
e) bony na zasiedlenie. 

                                                      
5 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 
pozakonkursowych. 



 

 

 

8 

 

 
 

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE  6 

Nazwa kryterium (tre ść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 
kryterium do 

typów projektów 
w ramach 

naboru 
Kryterium 1:  

Struktura grupy docelowej: 

a) Grup ę docelow ą w projekcie 
stanowi ą: 

- pracownicy przewidziani do 
zwolnienia i/lub zagrożeni zwolnieniem  
z pracy z przyczyn dotyczących 
zakładu pracy, 

- osoby zwolnione z przyczyn 
dotyczących zakładu pracy w okresie 
nie dłuższym niż 6 miesięcy przed 
dniem przystąpienia do projektu. 

Jednocześnie pracownicy przewidziani 
do zwolnienia mogą stanowić 
maksymalnie 10% grupy docelowej. 

Kryterium wynika z zapisów RPO oraz typów działań 
przewidzianych do realizacji w ramach konkursu. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 2: 

Skuteczno ść realizacji projektu: 
 

W ramach projektu po opuszczeniu 
programu co najmniej 50% osób, które 
zakończyły udział w projekcie, 
podejmie lub będzie kontynuować 
zatrudnienie.  

Zatrudnienie oznacza: 
a) stosunek pracy (zatrudnienie na 

nieprzerwany okres co najmniej 
trzech miesięcy, przynajmniej na ¼ 
etatu), 

b) stosunek cywilnoprawny (umowa 
zawarta na minimum trzy miesiące 
oraz wartość umowy jest równa lub 

Kryterium wynika z zapisów RPO oraz bezpośrednio 
przekłada się na osiągnięcie wskaźników rezultatu dla 
priorytetu inwestycyjnego 8v. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

                                                      
6 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na 
etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezb ędne do przyznania dofinansowania . 
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wyższa od trzykrotności 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę), 

c) samozatrudnienie. 

Kryterium 3: 

Obowi ązek stosowania 
Indywidualnych Planów Działania 
(IPD): 

Projekt zakłada objęcie wszystkich 
uczestników Indywidualnymi Planami 
Działania (IPD), zgodnie ze 
standardem określonym w  ustawie o 
promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 
zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika,  
iż indywidualne podejście do uczestników wpływa  
na dopasowanie wsparcia do potrzeb uczestników 
projektów i na skuteczność pomocy.  

Konkretna propozycja powinna być poprzedzona 
indywidualną diagnozą, tak aby wsparcie było skuteczne  
i zasadne. Stąd koniecznym jest objęcie Indywidualnymi 
Planami Działania (IPD) wszystkich uczestników 
projektów.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 4: 

Kompleksowo ść wsparcia: 

W ramach projektu uczestnicy zostaną 
objęci co najmniej 2 formami wsparcia 
dostosowanymi do indywidualnych 
potrzeb odbiorców (poza IPD). 

 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 
zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika,  
że zastosowanie co najmniej dwóch form wsparcia 
(kompleksowość wsparcia) wpływa na zwiększenie 
skuteczności zaplanowanych działań w ramach projektu.  
Z praktyki wynika, że należy oferować możliwie najszerszy 
dostępny zakres form pomocy na rynku pracy przy 
założeniu ich celowości, a także w odpowiedni sposób 
łączyć oferowane metody wsparcia.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 5: 

Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi 
wkład własny w wysokości minimum 
5% wartości projektu. 

 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 
Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego 
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia 
dotyczące źródeł finansowania krajowego dla środków 
EFS w ramach RPO na lata 2014-2020. Obowiązek 
wniesienia wkładu własnego jest niezbędny  
do zapewnienia wymaganego poziomu wkładu własnego 
w ramach wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  
 
Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania 
m.in. ze środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi 
priorytetowej, co oznacza konieczności wniesienia 15% 
wkładu krajowego. Wysokość wkładu własnego 
wymaganego od beneficjentów będzie uzależniona  
od poziomu współfinansowania ze środków budżetu 
państwa. Współfinansowanie ze środków budżetu 
państwa na poziomie do 10%, oznacza konieczność  

1 
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wymagania od beneficjentów projektów 
współfinansowanych z EFS w ramach Działania 10.2 
wniesienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 5% 
wartości projektu w zależności od typów projektów  
i beneficjentów w ramach poszczególnych priorytetów 
inwestycyjnych. Wymaganie wkładu własnego od 
beneficjentów na poziomie 5% jest konieczne dla 
zagwarantowania wniesienia wkładu krajowego na 
poziomie wynikającym z Umowy Partnerstwa (15%). 
Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej 
jakości wniosków o dofinansowanie projektów, 
adekwatnych do potrzeb jednostek odpowiedzialnych za 
kreowanie polityki edukacyjnej oraz potencjału 
finansowego Wnioskodawcy. Wkład własny jest 
obligatoryjny dla każdego Wnioskodawcy (bez względu na 
formę prawną).  
Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 
zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość  
o jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 
zapewnienie większej trwałości działań finansowanych  
z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  
w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – 
powinno doprowadzić w efekcie do wzmocnienia roli 
podmiotów obecnych w lokalnej społeczności i ograniczyć 
liczbę podmiotów realizujących projekty w obszarach 
niezwiązanych z ich podstawową działalnością. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  
 

Kryterium 6: 

Sposób realizacji szkole ń: 

Wszystkie szkolenia w ramach projektu 
kończą się uzyskaniem dokumentu 
potwierdzającego kompetencje i/lub 
kwalifikacje uczestników. 

 

Kryterium przyczyni się do podniesienia jakości szkoleń 
oferowanych w ramach RPO WL.  
Kryterium zakłada podejście kompetencyjne. Koncentruje 
się ono na uzyskaniu przez uczestników szkoleń 
konkretnej wiedzy, kompetencji i kwalifikacji, 
potwierdzonych standardową procedurą oceny. 
Wydawane dokumenty powinny potwierdzać kwalifikacje 
do wykonywania określonych czynności i zadań 
zawodowych oraz posiadane umiejętności, kompetencje  
i wiedzę we wskazanym zakresie, a nie potwierdzać 
jedynie uczestnictwo w szkoleniu. Dokumenty  
te (świadectwa, zaświadczenia, certyfikaty, itp.) muszą 
zawierać informacje o zakresie szkolenia/kursu, o liczbie 
godzin szkoleniowych oraz wynikach egzaminu i być 
zgodne z właściwym rozporządzeniem MEN. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 7: 

Sposób realizacji sta ży/ praktyk 
zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże 
/praktyki zawodowe muszą być 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 
zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, że staże  
i praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 
praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 
zawodowego. 

1 
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powiązane ze szkoleniami w ramach 
projektu. 

Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że powiązanie 
staży / praktyk zawodowych ze szkoleniami w ramach 
projektu stanowi istotny warunek ich skuteczności. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 8: 

Ograniczenia czasowe sta ży/ 
praktyk zawodowych: 

Założone w ramach projektu staże 
/praktyki zawodowe będą trwały przez 
okres nie krótszy niż 3 m-ce nie 
dłuższe niż 6 miesięcy. 

Z danych zawartych w badaniach ewaluacyjnych 
zrealizowanych na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubelskiego w Lublinie wynika, iż staże, 
praktyki zawodowe oferują największą szansę nabycia 
praktycznych umiejętności oraz zdobycia doświadczenia 
zawodowego. 
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że 
zaproponowany okres realizacji form wsparcia 
wskazanych w treści kryterium jest optymalny do nabycia 
umiejętności praktycznych. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

1 

Kryterium 9: 

Cross – financing i zakup środków 
trwałych: 

a) projekt nie uwzględnia wydatków 
objętych zakresem pomocy  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (cross-
financingu); 

b) zakup środków trwałych  
w projekcie może dotyczyć 
wyłącznie kategorii wydatków 
związanych z zapewnieniem 
realizacji zasady równości szans 
osób z niepełnosprawnościami. 

 

 
 
Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 
ramach Działania 10.2. Projekty będą uwzględniały 
wsparcie o określonym standardzie dostosowanym do 
potrzeb osób z niepełnosprawnościami, natomiast projekty 
będą oceniane również pod kątem potencjału 
wnioskodawcy (i partnerów, o ile dotyczy). Kryterium 
zakłada realizację projektów przez podmioty posiadające 
potencjał niezbędny do realizacji projektu, co powoduje, że 
niezasadne są zakupy środków trwałych niezwiązane z 
realizacją zasady równości szans osób z 
niepełnosprawnościami. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 10: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż 
dwa wnioski o dofinansowanie projektu 
w ramach danej rundy konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 
większej liczbie Wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 
zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 
zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 
składanych wniosków o dofinansowanie. Ma ono również 
za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami  
w przypadku większej liczby wniosków od jednego 
Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 
odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu 
w charakterze Wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza  
to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  
w których dany podmiot występuje jako Wnioskodawca, 
może występować w innych wnioskach złożonych w tym 
samym konkursie w charakterze partnera. 

1 
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W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 
jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 
odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie złożone  
w odpowiedzi na daną rundę konkursową wnioski,  
w związku z niespełnieniem przez projektodawcę 
kryterium formalnego specyficznego.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 7 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 
kryterium do 

typów projektów 
w ramach 

naboru 
Kryterium 1:  

Zakres wsparcia: 

Projekt zakłada organizację 
form wsparcia prowadzących do 
nabycia, podniesienia, 
uzupełnienia lub zmiany 
kwalifikacji zawodowych/ 
doświadczenia zawodowego 
zgodnych ze zidentyfikowanymi 
potrzebami pracodawców  
z regionu  działających w 
sektorze zielonej gospodarki 
(poza rolnictwem). 

Konieczność uwzględniania zapisów  Komunikatu w 
sprawie zielonej inicjatywy na rzecz zatrudnienia z 2 
lipca 2014 r. wynika z zapisów RPO WL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

Kryterium 2: 

Skuteczno ść realizacji 
projektu: 

W ramach projektu po 
opuszczeniu programu co 
najmniej 55% osób, które 
zakończyły udział w projekcie, 
podejmie lub będzie 

Premiowanie wyższej efektywności zatrudnieniowej 
niż wymogi minimalne wynika z zapisów RPO WL. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1 

                                                      
7 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 
kryterium będzie polegała na: 

c) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia 
kryterium albo 

d) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
Maksymalna liczba punktów mo żliwych do uzyskania za kryteria premiuj ące: 40 punktów ogółem   
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kontynuować zatrudnienie. 

Zatrudnienie oznacza: 
d) stosunek pracy 

(zatrudnienie na 
nieprzerwany okres co 
najmniej trzech miesięcy, 
przynajmniej na ¼ etatu), 

e)  stosunek cywilnoprawny 
(umowa zawarta na 
minimum trzy miesiące oraz 
wartość umowy jest równa 
lub wyższa od trzykrotności 
minimalnego wynagrodzenia 
za pracę ustalanego na 
podstawie przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę), 

f) samozatrudnienie. 

 

Kryterium 3 : 

Struktura grupy docelowej: 

Grupę w projekcie stanowią  
co najmniej 40% osoby  
o niskich kwalifikacjach i/lub 
osoby w wieku 50 lat i więcej. 

 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 
założonych do osiągnięcia w Programie.  
Aby założona struktura wskaźników była realna  
do osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi 
dotyczące struktury grupy docelowej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

20 1 

 

OŚ PRIORYTETOWA 11 WŁĄCZENIE SPOŁECZNE 
 
KARTA DZIAŁANIA 11.1 AKTYWNE WŁĄCZENIE 
 
 

NR KARTY8: 1/11.1/2015 
 

 
TRYB WYBORU PROJEKTÓW : 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 
Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 
III. KWARTAŁ 2015  

                                                      
8 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 
pozakonkursowych. 
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TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU : 
1. Programy9 na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych bądź zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym ukierunkowane na aktywizację oraz reintegrację społeczno-zawodową, w tym: 
a) programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, 
b) programy wychodzenia z bezdomności, 
c) programy aktywizacji społecznej i zawodowej wychowanków placówek opiekuńczo – 

wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i socjoterapeutycznych, zakładów 
poprawczych i schronisk dla nieletnich oraz podopiecznych jednostek o charakterze opiekuńczo - 
wychowawczym prowadzonych przez Ochotnicze Hufce Pracy, 

d) programy usamodzielniania wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy 
pieczy zastępczej, w tym działania profilaktyczne przeciwdziałające wykluczeniu mieszkaniowemu  
i bezdomności; 

2. Kompleksowe programy reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej realizowane głównie przez 
Zakłady Aktywizacji Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Centra Integracji Społecznej, Kluby 
Integracji Społecznej, w tym rozwój i upowszechnianie zatrudnienia wspieranego oraz prac społecznie 
użytecznych. 

 
KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE  10 

Treść kryterium (nazwa) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 
kryterium do 

typów projektów 
w ramach 

naboru 
Kryterium 1:  

Struktura grupy docelowej: 

W ramach grupy docelowej osoby  

z niepełnosprawnościami (osoby z 

orzeczeniem o stopniu 

niepełnosprawności) stanowią co najmniej 

9% ogółu uczestników, w tym 50% 

stanowią kobiety.  

 

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika, iż w 
szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy znajdują się 
osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, osoby niepełnosprawnościami oraz kobiety. 
W związku z powyższym wsparcie oferowane w ramach 
Działania 11.1 RPO WL na lata 2014-2020 
skoncentrowane będzie na ww. grupach. Realizacja 
wyznaczonego celu w bezpośredni sposób przyczyni się 
do zmniejszenia bierności zawodowej, zwiększenia 
aktualizacji posiadanych umiejętności i kwalifikacji 
zawodowych oraz poprawy sytuacji zatrudnieniowej i 
życiowej osób z ww. grup. 

Wymagania dotyczące udziału w projektach 

1 lit. b) - d) 

                                                      
9 Każdy projekt zakłada kompleksowe wsparcie grupy docelowej z  wykorzystywaniem zróżnicowanych form i metod 
aktywizacji społeczno-zawodowej, w tym stosowanie instrumentów aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej, jak 
również realizację działań z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy oraz nabywania kompetencji kluczowych.  

Wszystkie działania dostosowane będą do zdiagnozowanych specyficznych potrzeb grup docelowych, w tym m.in. poprzez 
zastosowanie indywidualnych planów (ścieżek) działania (wsparcia). 

10 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na 
etapie oceny formalnej w ramach oceny formalno-merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we 
wniosku o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezb ędne do przyznania dofinansowania . 
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poszczególnych grup uczestników są uzasadnione 
również wartościami wskaźników, do osiągnięcia których 
jest zobligowane Województwo Lubelskie w ramach RPO 
WL 2014 - 2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 2:  

Skuteczno ść realizacji projektu: 

W ramach projektu po opuszczeniu 
programu: 

a) co najmniej 32% osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym uzyska kwalifikacje 

zawodowe, 

b) co najmniej 50% osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym będzie poszukiwać 

pracy. 

Na etapie realizacji projektu warunek 
wskazany w lit. b kryterium będzie 
weryfikowany 4 tygodnie po 
zakończeniu udziału uczestnika  
w projekcie na podstawie rejestracji  
w PUP/MUP bądź oświadczenia. 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do zmniejszenia 
poziomu bezrobocia, poprzez zwiększenie wskaźnika 
zatrudnienia w odniesieniu do osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i tym samym 
podniesienia ich kwalifikacji zawodowych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 

Kryterium 3:  

Skuteczno ść realizacji projektu: 

W ramach projektu po opuszczeniu 
programu co najmniej 25% osób 
zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym podejmie 
zatrudnienie . 

Zatrudnienie oznacza: 
g) stosunek pracy (zatrudnienie na 

nieprzerwany okres co najmniej 
trzech miesięcy, przynajmniej na ¼ 
etatu), 

h) stosunek cywilnoprawny (umowa 
zawarta na minimum trzy miesiące 
oraz wartość umowy jest równa lub 
wyższa od trzykrotności 
minimalnego wynagrodzenia za 
pracę ustalanego na podstawie 
przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę), 

Zastosowanie kryterium przyczyni się do zmniejszenia 
poziomu bezrobocia, poprzez zwiększenie wskaźnika 
zatrudnienia w odniesieniu do osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i tym samym 
podniesienia ich kwalifikacji zawodowych. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

1 
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i) samozatrudnienie. 

 

Kryterium 4:  

Efektywno ść społeczno- 
zatrudnieniowa: 

Wnioskodawca dokona weryfikacji oraz 
przedłoży Instytucji Pośredniczącej 
wyniki pomiaru efektywno ści 
społeczno-zatrudnieniowej  uzyskanej 
przez uczestników projektu, rozumianej 
jako efekty reintegracji uczestników 
projektu w wyniku realizacji ścieżki 
udziału w projekcie, zgodnie z 
Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR 
na lata 2014-2020. 

Na etapie realizacji projektu kryterium 
będzie weryfikowane na podstawie 
informacji przekazanej przez 
beneficjenta w terminie do 4 tygodni po 
zakończeniu realizacji projektu wg 
stanu uczestnika 4 tygodnie po 
zakończeniu udziału w projekcie. 
 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 
beneficjent ma obowiązek pomiaru efektów reintegracji 
uczestników projektu w wyniku realizacji ścieżki udziału w 
projekcie (efektywność społeczno-zatrudnieniowa). 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 
 

1,2 

Kryterium 5:  

Diagnoza potrzeb uczestników: 

Projekt zakłada przeprowadzenie w 

ramach projektu diagnozy potrzeb 

uczestników projektu (w przypadku 

projektów dotyczących stosowania 

instrumentów aktywizacji zawodowej w 

przygotowaniu diagnozy musi uczestniczyć 

doradca zawodowy) oraz stworzenie dla 

każdego uczestnika projektu indywidualnej 

ścieżki reintegracyjnej (planu działania). 

 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020. 
 
Przeprowadzenie diagnozy potrzeb uczestników projektu 
umożliwi Wnioskodawcy dostosowanie form i tematyki 
wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami 
uczestników, którzy w pierwszej kolejności instrumentów 
aktywnej integracji o charakterze społecznym.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1,2 

Kryterium  6: 

Kompleksowo ść wsparcia: 

W ramach projektu wszyscy uczestnicy 
zostaną objęci co najmniej 2 formami 
wsparcia (poza IPD), w tym co 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020. 
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najmniej jedna forma wsparcia 
prowadzi do zdobycia/uzupełnienia 
kwalifikacji/ kompetencji i/lub zdobycia 
doświadczenia zawodowego. 

Integracja społeczno-zawodowa jest procesem złożonym, 
obejmującym oddziaływanie w różnych sferach 
funkcjonowania człowieka i wymagającym trwałego, 
zintegrowanego podejścia w sferze aktywizacji. 
Dotychczasowe doświadczenia jednoznacznie wskazują, 
że skuteczność projektów integracyjnych wzrasta wraz z 
większą liczbą zastosowanych instrumentów wsparcia. 
Zatem uzasadnione jest stosowanie możliwie szerokiego 
wachlarza usług aktywizacyjnych i reintegracyjnych w 
odniesieniu do uczestników projektu. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 
 

Kryterium 7:  

Wymogi w zakresie szkole ń: 

a) Szkolenia realizowane w ramach 

projektu kończącą się procesem 

walidacji i certyfikacji,  

tj. egzaminem i uzyskaniem 

dokumentu potwierdzającego 

umiejętności i/lub kompetencje i/lub 

kwalifikacje uczestników.  

b) Warunkiem zakończenia udziału w 

projekcie jest udział w egzaminie 

mającym na celu weryfikację 

umiejętności i/lub kompetencji i/lub 

kwalifikacji zawodowych nabytych 

podczas projektu. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia realizowane w 
ramach projektu zakończą się uzyskaniem dokumentu 
potwierdzającego nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie 
poziomu kwalifikacji/kompetencji, a nie potwierdzającego 
uczestnictwo w szkoleniu lub kursie.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1,2 

Kryterium 8:  

Zakres wsparcia: 

a) Projekt zakłada realizację 

kompleksowych programów 

reintegracji społeczno-

zawodowej przez podmioty, o 

których mowa w ustawie z dnia 

13 czerwca 2003 r. o 

zatrudnieniu socjalnym (tj. CIS i 

KIS) poprzez wsparcie nowych 

osób w istniejących ww. 

podmiotach, o których mowa w 

ustawie z dnia 13 czerwca 2003 

r. o zatrudnieniu socjalnym. 

b) W przypadku osób z 

niepełnosprawnościami (o ile 

dotyczy) projekt zakłada 

wsparcie dla rehabilitacji 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć 
w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa 
z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-
2020. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

2 
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zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnienie w Zakładach 

Aktywności Zawodowej (ZAZ) 

i/lub Warsztatach Terapii 

Zajęciowej (WTZ) poprzez 

zwiększenie liczby miejsc pracy 

dla osób z 

niepełnosprawnościami w 

istniejących ZAZ /WTZ oraz 

wykorzystanie w tych 

podmiotach usług aktywnej 

integracji stymulujących do 

opuszczenia ZAZ/WTZ. 

Kryterium 9: 

Doświadczenie Beneficjenta:  

Beneficjent posiada co najmniej 2 
letnie doświadczenie:  

•  w pracy z grupą docelową, 

którą zamierza objąć wsparciem 

oraz  

• w zakresie merytorycznym, 

którego dotyczy projekt. 

W przypadku projektów partnerskich 
powyższe warunki muszą zostać 
spełnione przez co najmniej jednego  
z partnerów w projekcie. 

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji 
projektu poprzez podmioty posiadające niezbędne 
doświadczenie. Specyfika projektów będących 
przedmiotem konkursu powoduje, że ich realizacja w 
dużym stopniu zależy od doświadczenia Beneficjenta. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1 

Kryterium 10: 

Potencjał kadrowy:  

Osoby prowadzące poszczególne 
formy wsparcia w ramach projektu 
muszą posiadać co najmniej dwuletnie 
doświadczenie w zakresie 
merytorycznym danego wsparcia w 
dziedzinie zgodnej z tematyką 
wsparcia prowadzonego w ramach 
projektu (w przypadku szkoleń co 
najmniej  200 przeprowadzonych 
godzin szkoleniowych). 

Kryterium ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji 
form wsparcie poprzez kadrę posiadającą niezbędne 
doświadczenie. Specyfika projektów będących 
przedmiotem konkursu powoduje, że ich realizacja w 
dużym stopniu zależy od przygotowania kadry projektu do 
realizacji tego typu przedsięwzięć. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1,2 

Kryterium 11: 

Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi 
wkład własny w wysokości: 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 
Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego 
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia 
dotyczące źródeł finansowania krajowego dla środków 
EFS w ramach RPO na lata 2014-2020. Obowiązek 
wniesienia wkładu własnego jest niezbędny  
do zapewnienia wymaganego poziomu wkładu własnego 

1,2 
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a) projekty ośrodków pomocy 

społecznej / powiatowych centrów 

pomocy rodzinie – 15 %, 

b) pozostałe projekty - minimum 5% 

wartości projektu. 

 

w ramach wdrażanych Działań RPO WL 2014-2020.  
 
Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania 
m.in. ze środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi 
priorytetowej, co oznacza konieczności wniesienia 15% 
wkładu krajowego. Wysokość wkładu własnego 
wymaganego od beneficjentów będzie uzależniona  
od poziomu współfinansowania ze środków budżetu 
państwa. Współfinansowanie ze środków budżetu 
państwa w zależności od typu beneficjenta na poziomie do 
10%, oznacza konieczność wymagania od beneficjentów 
projektów współfinansowanych z EFS w ramach Działania 
11.1 wniesienia wkładu własnego we wskazanej w treści 
kryterium wysokości.  
 
Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej 
jakości wniosków o dofinansowanie projektów, 
adekwatnych do potrzeb jednostek odpowiedzialnych za 
kreowanie polityki edukacyjnej oraz potencjału 
finansowego Wnioskodawcy. Wkład własny jest 
obligatoryjny dla każdego Wnioskodawcy (bez względu na 
formę prawną).  
Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 
zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość  
o jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 
zapewnienie większej trwałości działań finansowanych  
z EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania –  
w powiązaniu z oceną potencjału projektodawcy – 
powinno doprowadzić w efekcie do wzmocnienia roli 
podmiotów obecnych w lokalnej społeczności i ograniczyć 
liczbę podmiotów realizujących projekty w obszarach 
niezwiązanych z ich podstawową działalnością. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 12: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż 
dwa wnioski o dofinansowanie projektu 
w ramach danej rundy konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 
większej liczbie Wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 
zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 
zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 
składanych wniosków o dofinansowanie. Ma ono również 
za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami  
w przypadku większej liczby wniosków od jednego 
Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 
odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu 
w charakterze Wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza  
to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  
w których dany podmiot występuje jako Wnioskodawca, 
może występować w innych wnioskach złożonych w tym 
samym konkursie w charakterze partnera. 
W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 
jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 
odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie złożone  
w odpowiedzi na daną rundę konkursową wnioski,  

1,2 
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w związku z niespełnieniem przez projektodawcę 
kryterium formalnego specyficznego.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

Kryterium 13: 

Liczebno ść grupy docelowej: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 
minimum 50 osób. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 
większej liczbie osób. 
Kryterium ograniczy koszty zarządzania projektami, które 
w przypadku objęcia wsparciem większej liczby osób 
przez jednego Wnioskodawcę zostaną znacznie 
ograniczone niż przy realizacji kilku projektów 
obejmujących tę samą liczbę osób.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 11 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 
kryterium do 

typów projektów 
w ramach 

naboru 
Kryterium 1:  

Grupa docelowa: 

Grupę docelową w projekcie 
stanowią mieszkańcy co 
najmniej dwóch gmin, na 
terenie których odsetek osób 
korzystających ze świadczeń 
pomocy społecznej z powodu 
ubóstwa jest wyższy niż średnia 
dla województwa lubelskiego 
(Sprawozdanie MPiPS, wg 
stanu na dzień 31.12.2014 r.). 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Jednym z problemów mających wpływ na 
występowanie zjawiska marginalizacji społecznej 
jest występujące zjawisko ubóstwa, które 
charakteryzuje się wysokim stopniem dziedziczenia. 
Potrzeby tej grupy docelowej wymagają 
dostosowania zarówno zastosowanych 
instrumentów wsparcia jak i sposobu jego realizacji. 

 Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu.  

10 1, 2 

Kryterium 2: 

Komplementarno ść z 
Programem Operacyjnym 
Pomoc Żywno ściowa 2014-
2020:  

Projekt obejmuje wsparciem co 
najmniej 50% uczestników 

Zgodnie z RPO WL 2014-2020. 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR na lata 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

5 1,2 

                                                      
11 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do przyznania dofinansowania. 
Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów. 
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korzystających z Programu 
Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014-2020 (PO 
PŻ), a zakres wsparcia w 
ramach projektu jest 
komplementarny i uzupełnia 
działania współfinansowane z 
PO PŻ w ramach działań 
towarzyszących. 

zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Kryterium 3: 

Skuteczno ść realizacji 
projektu: 

Projekt zakłada osiągnięcie 
wskaźnika efektywności 
zatrudnieniowej grupy 
docelowej po opuszczeniu 
programu (łącznie z 
pracującymi na własny 
rachunek) na poziomie co 
najmniej 30%. 

 

Zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i 
zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
EFS i EFRR na lata 2014-2020.  

Kryterium wynika ze wskaźników założonych do 
osiągniecia w ramach RPO WL 2014-2020. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

20 1,2 

 

OŚ PRIORYTETOWA 12 EDUKACJA , KWALIFIKACJE , KOMPETENCJE  
 
KARTA DZIAŁANIA 12.3 KSZTAŁCENIE USTAWICZNE W ZAKRESIE ICT I JĘZYKÓW OBCYCH  
 
 

NR KARTY12: 1/12.3/2015 
 

 
TRYB WYBORU PROJEKTÓW : 

x konkursowy                         

□ pozakonkursowy 

 
Termin ogłoszenia naboru wniosków:  

 
III. KWARTAŁ 2015  

 
TYPY PROJEKTÓW PRZEWIDZIANE DO REALIZACJI W RAMACH NABORU : 

1. Szkolenia z zakresu ICT zakończone procesem certyfikacji. 
2. Szkolenia językowe13  zakończone procesem certyfikacji. 

 
KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE  14 

                                                      
12 W formacie: nr porządkowy/nr działania/rok. Nr karty nie jest równoznaczny z numerem konkursu/naboru projektów 
pozakonkursowych. 
13 W zakresie języków obcych. 
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Nazwa kryterium (tre ść) Uzasadnienie kryterium 

Zastosowanie 
kryterium do 

typów projektów 
w ramach 

naboru 
Kry terium 1:  

Struktura grupy docelowej: 

Grupę docelową w projekcie stanowią 
wyłącznie osoby w wieku 25 lat i więcej 
o niskich kwalifikacjach. 
 

Kryterium wynika z założeń Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 
2020 (RPO WL), przewidującego preferencje dla osób  
z grup defaworyzowanych: Niezwykle istotne jest wsparcie 
osób dorosłych przede wszystkim z grup 
defaworyzowanych, tj. osób starszych i o niskich 
kwalifikacjach, które z własnej inicjatywy zainteresowane 
są zdobyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem 
wykształcenia ogólnego lub kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych. Ponadto, kryterium uwzględnia strukturę 
wartości wskaźników założonych do osiągnięcia w 
Programie. Aby założona struktura wskaźników była 
realna do osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi 
dotyczące struktury grupy docelowej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1, 2 

Kryterium 2: 

Zakres wsparcia: 

Zakres wsparcia obejmuje 
kursy/szkolenia w zakresie języków 
obcych kończące się certyfikatem 
potwierdzającym zdobycie przez 
uczestników projektu określonego 
poziomu biegłości językowej (zgodnie z 
Europejskim Systemem Opisu 
Kształcenia Językowego). Certyfikacja 
zostanie przeprowadzona w sposób 
gwarantujący bezstronność wobec 
projektodawcy. 

 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL, gdzie wskazano: 
Wsparcie udzielane w ramach RPO zakończone będzie 
procesem certyfikacji umiejętności i kompetencji. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia i kursy językowe 
kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego 
nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie poziomu biegłości 
językowej, a nie potwierdzającego uczestnictwo w 
szkoleniu lub kursie. Projekt musi zakładać 
przeprowadzenie działań zmierzających do formalnego 
potwierdzenia kompetencji uzyskanych przez uczestników 
projektów, tj. walidacji i certyfikacji.  

Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega 
na wydaniu przez uprawnioną instytucję odpowiedniego 
dokumentu (certyfikatu) po dokonaniu oceny osiągniętych 
efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one 
standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego 
szkolenia/kursu. 

Wymóg przeprowadzania certyfikacji w sposób 
gwarantujący bezstronność wobec projektodawcy w 
zakresie weryfikacji poziomu osiągnięć językowych 
stanowić będzie najbardziej obiektywny sposób badania 
poziomu tych osiągnięć. 

2 

                                                                                                                                                                                     
14 Definicja kryterium: Kryteria zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości 
logicznych „TAK”, „NIE”. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria będą oceniane na 
etapie oceny formalnej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 
Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia wybranych kryteriów. 
Opis znaczenia kryterium: Kryteria obligatoryjne – ich spełnienie jest niezb ędne do przyznania dofinansowania . 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 3: 

Zakres wsparcia: 

Zakres wsparcia obejmuje kursy/ 
szkolenia kończące się certyfikatem 
potwierdzającym zdobycie przez 
uczestników projektu kompetencji 
określonych dla różnych poziomów 
European Computer Driving Licence 
(ECDL). Certyfikacja zostanie 
przeprowadzona w sposób 
gwarantujący bezstronność wobec 
projektodawcy. 

 

Kryterium wynika z zapisów RPO WL, gdzie wskazano: 
Wsparcie udzielane w ramach RPO zakończone będzie 
procesem certyfikacji umiejętności i kompetencji. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia i kursy w zakresie 
ICT kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego 
nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie poziomu 
kompetencji. Projekt musi zakładać przeprowadzenie 
działań zmierzających do formalnego potwierdzenia 
kompetencji uzyskanych przez uczestników projektów, tj. 
walidacji i certyfikacji.  

Formalne potwierdzenie osiągniętych kompetencji polega 
na wydaniu przez uprawnioną instytucję odpowiedniego 
dokumentu (certyfikatu) po dokonaniu oceny osiągniętych 
efektów uczenia się i stwierdzeniu, że odpowiadają one 
standardom określonym dla zakresu przeprowadzonego 
szkolenia/kursu. 

Konieczne jest wyznaczenie jednolitego punktu 
odniesienia dla powszechnych umiejętności w zakresie 
technik informatycznych. Certyfikat potwierdzający 
zdobycie przez uczestników projektu kompetencji 
określonych dla różnych poziomów ECDL jest 
wiarygodnym dokumentem potwierdzającym umiejętność 
posługiwania się komputerem uznawanym przez wiele 
państw na świecie. 
 
Wymóg przeprowadzania certyfikacji w sposób 
gwarantujący bezstronność wobec projektodawcy w 
zakresie weryfikacji poziomu osiągnięć w zakresie 
stanowić będzie najbardziej obiektywny sposób badania 
poziomu tych osiągnięć. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 4: 

Identyfikacja potrzeb uczestników: 

Rekrutacja obejmuje diagnozę potrzeb 
szkoleniowych uczestników projektu 
pod kątem ich stanu wiedzy/ 
kompetencji/ umiejętności w zakresie 
ICT i języków obcych.  

Kryterium wynika z zapisów RPO WL. 

Kryterium zapewni elastyczność oferty edukacyjnej w 
odniesieniu do zidentyfikowanych potrzeb osób dorosłych 
w zakresie podnoszenia ich kompetencji i kwalifikacji, a 
także kompleksowe podejście do usług na rzecz osób 
potrzebujących wsparcia z uwzględnieniem wcześniej 
nabytego doświadczenia. Ponadto, kryterium uwzględnia 
postulat, aby działania dotyczące kształcenia 
ustawicznego wynikały z realnych i rzeczywistych potrzeb 
odbiorców wsparcia. 

Kryterium przyczyni się również do podniesienia jakości 
udzielanego wsparcia. Wyniki przeprowadzonej diagnozy 
deficytów wiedzy, kompetencji, czy umiejętności 

1, 2 
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uczestników w zakresie ICT/języków obcych pozwolą na 
dostosowanie proponowanego wsparcia do 
indywidualnych potrzeb uczestników projektu. 
Zastosowane na etapie rekrutacji narzędzia pozwolą na 
określenie bazowego stanu i poziomu wiedzy, 
kompetencji, czy umiejętności uczestników. Wyniki 
diagnozy umożliwią zrekrutowanie uczestników (w tym 
formowanie grup szkoleniowych) o podobnych deficytach, 
co zwiększy efektywność proponowanych szkoleń.  

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

Kryterium 5: 

Wkład własny: 

Wnioskodawca lub Partner wnosi 
wkład własny w wysokości minimum 
10% wartości projektu. 

 

Kryterium wynika z Kontraktu terytorialnego dla 
Województwa Lubelskiego oraz z dokumentu wydanego 
przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju, tj. Założenia 
dotyczące źródeł finansowania krajowego dla środków 
EFS w ramach RPO na lata 2014-2020. Obowiązek 
wniesienia wkładu własnego jest niezbędny do 
zapewnienia wymaganego poziomu wkładu własnego w 
ramach wdrażanych Działań PRO WL 2014-2020.  
 
Umowa Partnerstwa określa poziom współfinansowania 
m.in. ze środków EFS w wysokości 85% na poziomie osi 
priorytetowej, co oznacza konieczności wniesienia 15% 
wkładu krajowego. Wysokość wkładu własnego 
wymaganego od beneficjentów będzie uzależniona od 
poziomu współfinansowania ze środków budżetu państwa. 
Współfinansowanie ze środków budżetu państwa na 
poziomie do 5%, oznacza konieczność  wymagania od 
beneficjentów projektów współfinansowanych z EFS w 
ramach Działania 12.3 wniesienia wkładu własnego w 
wysokości co najmniej 10% wartości projektu w zależności 
od typów projektów i beneficjentów w ramach 
poszczególnych priorytetów inwestycyjnych. Wymaganie 
wkładu własnego od beneficjentów na poziomie 10% jest 
konieczne dla zagwarantowania wniesienia wkładu 
krajowego na poziomie wynikającym z Umowy 
Partnerstwa (15%). 
Kryterium ma również na celu zapewnienie odpowiedniej 
jakości wniosków o dofinansowanie projektów, 
adekwatnych do potrzeb jednostek odpowiedzialnych za 
kreowanie polityki edukacyjnej oraz potencjału 
finansowego Wnioskodawcy. Wkład własny jest 
obligatoryjny dla każdego Wnioskodawcy (bez względu na 
formę prawną).  
Partycypacja beneficjenta w finansowaniu projektu 
zwiększy odpowiedzialność beneficjentów i dbałość o 
jakość realizowanych działań, jak również pozwoli na 
zapewnienie większej trwałości działań finansowanych z 
EFS. Wprowadzenie takiego rozwiązania – w powiązaniu 
z oceną potencjału projektodawcy – powinno doprowadzić 
w efekcie do wzmocnienia roli podmiotów obecnych w 
lokalnej społeczności i ograniczyć liczbę podmiotów 
realizujących projekty w obszarach niezwiązanych z ich 

1, 2 
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podstawową działalnością. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  
 

Kryterium 6: 

Skuteczno ść szkole ń/ kursów 
językowych:  

W wyniku realizacji projektu co 
najmniej 90% osób objętych wsparciem 
osiągnie pełen poziom kompetencji 
językowych, zgodny z Europejskim 
Systemem Opisu Kształcenia 
Językowego (tj. A, B, C). 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia i kursy językowe 
kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego 
nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie poziomu biegłości 
językowej, a nie potwierdzającego uczestnictwo  
w szkoleniu lub kursie.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

2 

Kryterium 7: 

Skuteczno ść szkole ń/ kursów  
w zakresie ICT:  

W wyniku realizacji projektu co 
najmniej 90% osób objętych wsparciem 
uzyska certyfikat potwierdzający 
kompetencje/ kwalifikacje w zakresie 
ICT. 

Kryterium ma zapewnić, że szkolenia i kursy w zakresie 
ICT kończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego 
nabycie, uzupełnienie lub podwyższenie poziomu 
kwalifikacji, a nie potwierdzającego uczestnictwo  
w szkoleniu lub kursie.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu.  

1 

Kryterium 8: 

Cross – financing i zakup środków 
trwałych: 

c) projekt nie uwzględnia wydatków 
objętych zakresem pomocy  
z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego (cross-
financingu); 

d) zakup środków trwałych  
w projekcie może dotyczyć 
wyłącznie kategorii wydatków 
związanych z zapewnieniem 
realizacji zasady równości szans 
osób z niepełnosprawnościami. 

 

Kryterium wynika z charakteru wsparcia oferowanego w 
ramach Działania 12.3. Projekty będą uwzględniały 
kursy/szkolenia o określonym standardzie, natomiast 
projekty będą oceniane również pod kątem potencjału 
wnioskodawcy (i partnerów, o ile dotyczy). Kryterium 
zakłada realizację projektów przez podmioty posiadające 
potencjał niezbędny do realizacji projektu. 
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 
we wniosku o dofinansowanie projektu. 

1, 2 

Kryterium 9: 

Liczebno ść grupy docelowej: 

Projekt zakłada objęcie wsparciem 
minimum 100 osób. 

 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 
większej liczbie osób. 
Kryterium ograniczy koszty zarządzania projektami, które 
w przypadku objęcia wsparciem większej liczby osób 
przez jednego Wnioskodawcę zostaną znacznie 
ograniczone niż przy realizacji kilku projektów 
obejmujących tę samą liczbę osób.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie zapisów 

1, 2 
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we wniosku o dofinansowanie projektu.  
Kryterium 10: 

Liczba wniosków: 

Projektodawca składa nie więcej niż 
dwa wnioski o dofinansowanie projektu 
w ramach danej rundy konkursowej. 

Kryterium ma na celu stworzenie warunków 
umożliwiających korzystanie z dofinansowania projektów 
większej liczbie Wnioskodawców. Umożliwia precyzyjne 
zaplanowanie przedsięwzięcia, co pozytywnie wpłynie na 
zwiększenie efektywności projektów oraz jakości 
składanych wniosków o dofinansowanie. Ma ono również 
za zadanie ograniczyć koszty zarządzania projektami  
w przypadku większej liczby wniosków od jednego 
Wnioskodawcy. Kryterium w przedmiotowym brzmieniu 
odnosi się wyłącznie do występowania danego podmiotu 
w charakterze Wnioskodawcy, a nie partnera. Oznacza  
to, że niezależnie od maksymalnie dwóch wniosków,  
w których dany podmiot występuje jako Wnioskodawca, 
może występować w innych wnioskach złożonych w tym 
samym konkursie w charakterze partnera. 
W przypadku złożenia więcej niż dwóch wniosków przez 
jednego projektodawcę Instytucja Organizująca Konkurs 
odrzuca na etapie oceny formalnej wszystkie złożone  
w odpowiedzi na daną rundę konkursową wnioski,  
w związku z niespełnieniem przez projektodawcę 
kryterium formalnego specyficznego.  
 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zestawienia wniosków zgłoszonych na konkurs. 

1, 2 

KRYTERIA PREMIUJĄCE 15 

NIE DOTYCZY PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH  

Treść kryterium Uzasadnienie kryterium 
Liczba 

punktów 

Zastosowanie 
kryterium do 

typów projektów 
w ramach 

naboru 
Kryterium 1:  

Struktura grupy docelowej: 

Grupę docelową stanowią w co 
najmniej 20% osoby  
z niepełnosprawnościami 
(osoby z orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności).  

Z diagnozy województwa lubelskiego wynika,  
iż osoby z niepełnosprawnościami znajdują się  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

Zastosowane  kryterium ma na celu zwiększenie 
szans na zatrudnienie osób  
z niepełnosprawnościami poprzez wzrost udziału 
tych osób w kształceniu ustawicznym. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 

10 1,2 

                                                      
15 Definicja kryterium: Kryteria punktowe. Kryteria indywidualne - weryfikowane w odniesieniu do danego projektu. Kryteria 
będą oceniane na etapie oceny merytorycznej. Kryteria zostaną zweryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  
o dofinansowanie projektu. Wnioskodawca może zostać zobowiązany do uzasadnienia w treści wniosku spełnienia 
wybranych kryteriów. Opis znaczenia kryterium: Kryteria fakultatywne – spełnienie kryterium nie jest konieczne do 
przyznania dofinansowania (tj. przyznanie 0 punktów nie dyskwalifikuje z możliwości uzyskania dofinansowania). Ocena 
kryterium będzie polegała na: 

e) przyznaniu zdefiniowanej z góry liczby punktów zgodnej z Załącznikiem nr 4 do SZOOP – w przypadku spełnienia 
kryterium albo 

f) przyznaniu 0 punktów – w przypadku niespełnienia kryterium. 
Maksymalna liczba punktów mo żliwych do uzyskania za kryteria premiuj ące: 40 punktów ogółem   
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 zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Kryterium 2: 

Struktura grupy docelowej: 

Grupę docelową stanowią w co 
najmniej 30% osoby w wieku 50 
lat i więcej. 

 

Kryterium uwzględnia kwestię wartości wskaźników 
założonych do osiągnięcia w Programie.  
Aby założona struktura wskaźników była realna  
do osiągnięcia, musi mieć przełożenie na wymogi 
dotyczące struktury grupy docelowej. 

Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

30 1,2 

 

 

 

 

 

 

 

 


