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Załącznik 8.10 -  Karta oceny strategicznej ZIT o dofinansowanie projektu konkursowego WRPO 2014+ 

Część A – Typ I projektu. 

KARTA OCENY STRATEGICZNEJ ZIT PROJEKTU 

 
 

Priorytet 

strategiczny ZIT: 

 
PRIORYTET 3. WYKSZTAŁCONE SPOŁECZEŃSTWO. 
 

Działanie: Działanie 3.1. ZIT AKO Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości  edukacji/ 
Działanie 8.3.5 WRPO 2014+ Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia  
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy  
Typ I projektu – Kształcenie zawodowe młodzieży  
 

Poddziałanie: ………………………………………………………………………………………………….. 

Nr ewidencyjny 

wniosku: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wnioskodawca: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tytuł projektu: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

  

Lp. 

OCENA STATEGICZNA ZIT - PYTANIA KONTROLNE 

Uzasadnienie oceny 

Kryteria dopuszczające 

Elementy dokumentacji 

aplikacyjnej podlegające 

ocenie 

 

T/N 

1. 

Wniosek został złożony przez 
podmiot uprawniony do uzyskania 
wsparcia w ramach Strategii ZIT dla 
rozwoju AKO. 

Pkt. 2.1 wniosku  
o dofinansowanie.  

 

 

2. 
Obszar realizacji projektu. 
 

Ppkt. 3.3.1 wniosku  
o dofinansowanie. 

 
 

3. 
Cele, zakres i wskaźniki projektu są 
zgodne ze Strategią ZIT dla rozwoju 
AKO.  

Treść całego wniosku  
o dofinansowanie. 

  

4. 

Wniosek został złożony w terminie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

Wniosek wpłynął do 
Instytucji Organizującej 
Konkurs w wersji 
elektronicznej, w terminie 
określonym w regulaminie 
konkursu. 

  

5. 
Wniosek został złożony do właściwej 
instytucji wskazanej w Regulaminie 
konkursu. 

Wniosek wpłynął do 
Instytucji Organizującej 
Konkurs. 
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6. 
Projekt jest skierowany do grup 
docelowych z obszaru Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej. 

Ppkt. 3.5.3. wniosku  
o dofinansowanie. 

  

7. 
Przedsięwzięcie jest komplementarne  
i zintegrowane z działaniami 
podejmowanymi ze środków EFRR. 

Ppkt. 3.7. wniosku  
o dofinansowanie. 

  

 
 

Kryteria punktowe 

Elementy dokumentacji 

aplikacyjnej podlegające 

ocenie 

Punktacja 
Uzasadnienie 

oceny 

1. 

Wpływ wartości wskaźników 
przyjętych w projekcie na realizację 
celów Strategii ZIT dla rozwoju AKO 
(0/2/4/6). 

Pkt. IV. wniosku  
o dofinansowanie 

  

2. 

Wnioskodawca w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu na 
terenie Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej (0/3). 

Pkt. 5.3. wniosku  
o dofinansowanie 

 

 

3. 

Liczba uczniów szkół i placówek 
kształcenia zawodowego 
uczestniczących w stażach i 
praktykach u pracodawcy (0/2/4/6). 

Pkt. 4.1. wniosku  
o dofinansowanie 

 

 

4. 

Uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 
kompetencji  po opuszczeniu 
programu przez nauczycieli 
kształcenia zawodowego oraz 
instruktorów praktycznej nauki 
zawodu (0/2/4/6). 

Pkt. 3.6. wniosku  
o dofinansowanie 

 

 

5. 
Partycypacja finansowa w kosztach 
prowadzenia praktyk lub staży (0/3). 

Pkt. 3.6. wniosku  
o dofinansowanie 

 
 

6. 
Kierunek kształcenia (0/5). Pkt. 3.6. wniosku  

o dofinansowanie 
 

 

7. 
Wsparcie w zakresie zawodów, na 
które występuje deficyt na rynku pracy 
(0/3). 

Pkt. 3.6. wniosku  
o dofinansowanie  

 

8. 
Doskonalenie zawodowe nauczycieli 
(0/3). 

Pkt. 3.6. wniosku  
o dofinansowanie 

 
 

 

 
Czy istnieje potrzeba dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień ? 

NIE …………… 

TAK 

w następującym 

zakresie: 

…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Czy istnieje potrzeba uzyskania opinii/ekspertyzy? 

NIE …………… 

TAK 

w następującym 

zakresie: 

…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria dopuszczające? 

 

 

Maksymalna liczba punktów: 35 

Łączna uzyskana liczba punktów:     …………… 

     

(minimalna liczba punktów, aby projekt otrzymał ocenę pozytywną wynosi 60% maksymalnej 
możliwej do otrzymania łącznej liczby punktów w kryteriach punktowych tj. 21 punktów) 
 
 
 
 

Sprawdził : ………………………………………………………………………….. 
(Data i podpis) 

Zweryfikował (pod względem poprawności 
wypełnienia karty): 
 

 
………………………………………………………………………….. 

(Data i podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAK 

 

…………… NIE …………… 
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KARTA OCENY STRATEGICZNEJ ZIT PROJEKTU 

Część B – Typ II projektu. 
 

Priorytet 

strategiczny ZIT: 

 
PRIORYTET 3. WYKSZTAŁCONE SPOŁECZEŃSTWO. 
 

Działanie: Działanie 3.1. ZIT AKO Zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości  edukacji/ 
Działanie 8.3.5 WRPO 2014+ Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia  
i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.  
Typ II projektu – Kształcenie zawodowe dorosłych 
 

Poddziałanie: ………………………………………………………………………………………………….. 

Nr ewidencyjny 

wniosku: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Wnioskodawca: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Tytuł projektu: 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

  

  

Lp. 

OCENA STATEGICZNA ZIT - PYTANIA KONTROLNE 

Uzasadnienie oceny 

Kryteria dopuszczające 

Elementy dokumentacji 

aplikacyjnej podlegające 

ocenie 

 

T/N 

1. 

Wniosek został złożony przez 
podmiot uprawniony do uzyskania 
wsparcia w ramach Strategii ZIT dla 
rozwoju AKO. 

Pkt. 2.1 wniosku  
o dofinansowanie.  

 

 

2. 

Projektodawca składa nie więcej niż 
jeden wniosek o dofinansowanie 
projektu w ramach wyznaczonej w 
konkursie puli środków dla  typu 
projektu - Kształcenie zawodowe 
dorosłych. 

Wnioskodawca złożył do 
Instytucji Organizującej 
Konkurs jeden wniosek  
o dofinansowanie w 
ramach konkursu. 

 

 

3. 
Obszar realizacji projektu. 
 

Ppkt. 3.3.1 wniosku  
o dofinansowanie. 
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4. 
Cele, zakres i wskaźniki projektu są 
zgodne ze Strategią ZIT dla rozwoju 
AKO.  

Treść całego wniosku  
o dofinansowanie. 

  

5. 

Wniosek został złożony w terminie 
wskazanym w Regulaminie konkursu. 

Wniosek wpłynął do 
Instytucji Organizującej 
Konkurs w wersji 
elektronicznej, w terminie 
określonym w regulaminie 
konkursu. 

 

 

6. 
Wniosek został złożony do właściwej 
instytucji wskazanej w Regulaminie 
konkursu. 

Wniosek wpłynął do 
Instytucji Organizującej 
Konkurs. 

  

7. 
Projekt jest skierowany do grup 
docelowych z obszaru Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej. 

Ppkt. 3.5.3. wniosku  
o dofinansowanie. 

  

8. 
Przedsięwzięcie jest komplementarne  
i zintegrowane z działaniami 
podejmowanymi ze środków EFRR. 

Ppkt. 3.7. wniosku  
o dofinansowanie. 

  

 
 

Kryteria punktowe 

Elementy dokumentacji 

aplikacyjnej podlegające 

ocenie 

Punktacja 
Uzasadnienie 

oceny 

1. 

Wpływ wartości wskaźników 
przyjętych w projekcie na realizację 
celów Strategii ZIT dla rozwoju AKO 
(0/2/4/6). 

Pkt. IV. wniosku  
o dofinansowanie 

  

2. 

Wnioskodawca w okresie realizacji 
projektu prowadzi biuro projektu na 
terenie Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej (0/3). 

Pkt. 5.3. wniosku  
o dofinansowanie 

 

 

3. 
Skład grupy docelowej (0/1). 
 

Ppkt. 3.5.3. wniosku  
o dofinansowanie 

 
 

4. 
Wsparcie w ramach PO KL (0/1). Ppkt. 3.5.3 wniosku  

o dofinansowanie 
 

 

5. 
Współpraca z pracodawcami (0/2).  
 

Pkt. 3.6. wniosku  
o dofinansowanie 

 
 

6. 
Nabywanie kwalifikacji (0/3). Pkt. 3.6. wniosku  

o dofinansowanie 
 

 

7. 
Kierunek kształcenia (0/3). Pkt. 3.6. wniosku  

o dofinansowanie 
 

 

 

 
Czy istnieje potrzeba dodatkowych wyjaśnień/uzupełnień ? 

NIE …………… 

TAK …………… 
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w następującym 

zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Czy istnieje potrzeba uzyskania opinii/ekspertyzy? 

NIE …………… 

TAK 

w następującym 

zakresie: 

…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Czy wniosek spełnia wszystkie kryteria dopuszczające? 

 

 

Maksymalna liczba punktów: 19 

Łączna uzyskana liczba punktów:     …………… 

     

 

(minimalna liczba punktów, aby projekt otrzymał ocenę pozytywną wynosi 60% maksymalnej 
możliwej do otrzymania łącznej liczby punktów w kryteriach punktowych tj. 12 punktów) 
 
 
 
 

Sprawdził : ………………………………………………………………………….. 
(Data i podpis) 

Zweryfikował (pod względem poprawności 
wypełnienia karty): 
 

 
………………………………………………………………………….. 

(Data i podpis) 

 

TAK 

 

…………… NIE …………… 


