
 

 

               Załącznik   
                         do uchwały Nr TO/15/2018 
                                    Rady Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej  
                         z dnia 18 września 2018 roku 
 
 
 

Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do   
potrzeb rynku pracy. 

Poddziałanie 8.3.5. Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju   
AKO. 

 

 
A.  Typ projektu I – Kształcenie zawodowe młodzieży. 

 

      Kryteria strategiczne ZIT  

Lp. Nazwa kryterium Opis znaczenia kryterium Definicja kryterium 

Kryteria dopuszczające - spełnienie jest niezbędne dla możliwości dalszej oceny, zgodnie 
 z kryteriami punktowymi 

1.  Wniosek został złożony 
przez podmiot 
uprawniony do 

uzyskania wsparcia  
w ramach Strategii ZIT 

dla rozwoju AKO. 

T/N 
Niespełnienie kryterium skutkuje 
negatywną oceną strategiczną 
wniosku i jego odrzuceniem.  
Kryterium będzie oceniane  

w oparciu o pkt. 2.1 wniosku  
o dofinansowanie. 

Brak możliwości korekty. 

Weryfikacji podlega Wnioskodawca pod 
względem zgodności z typem 
Beneficjenta określonym w Strategii ZIT 
dla rozwoju AKO aktualnej na moment 
ogłoszenia konkursu dla Działania 3.1. 
Zapewnienie równego dostępu do dobrej 
jakości edukacji.  

2.  Obszar realizacji 
projektu. 

 

T/N 
Niespełnienie kryterium 

skutkuje negatywną oceną 
strategiczną wniosku i jego 

odrzuceniem.  
Kryterium będzie oceniane  

w oparciu o ppkt. 3.3.1 
wniosku o dofinansowanie. 
Brak możliwości korekty. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt 
jest realizowany na obszarze 
Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej  
(tj. obszarze funkcjonalnym ośrodka 
regionalnego Kalisza z Ostrowem Wlkp. 
wyznaczonego Uchwałą Nr 4014/2013 
ZWW z dn. 07.11.2013 r.). 

3.  Cele, zakres  
i wskaźniki projektu są 
zgodne ze Strategią 

ZIT dla rozwoju AKO. 

T/N 
Niespełnienie kryterium skutkuje 
negatywną oceną strategiczną 
wniosku i jego odrzuceniem.  

Kryterium będzie oceniane  
w oparciu o treść całego 

wniosku o dofinansowanie. 
Możliwość jednorazowej 

korekty. 

Weryfikacji podlega cel projektu pod 
kątem zgodności z celami określonymi 
w Strategii ZIT dla rozwoju AKO, 
zgodność zakresu projektu z działaniami 
wskazanymi w Strategii ZIT dla rozwoju 
AKO, zgodność zadeklarowanych 
wskaźników ze wskaźnikami realizacji 
Strategii ZIT dla rozwoju AKO aktualnej 
na moment ogłaszania konkursu. 

4.  Projekt jest skierowany 
do grup docelowych  

z obszaru Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej. 

T/N 
Niespełnienie kryterium skutkuje 
negatywną oceną strategiczną 
wniosku i jego odrzuceniem.  
Kryterium będzie oceniane  

w oparciu o ppkt. 3.5.3. wniosku  
o dofinansowanie. 

Brak możliwości korekty. 

Weryfikacji podlegać będzie, czy projekt 
jest   skierowany   do   grup  docelowych  
z obszaru Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej wskazanych  
w  dokumentacji konkursowej  
(w przypadku osób fizycznych – uczą się, 
pracują lub zamieszkują one na obszarze 
funkcjonalnym Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej w rozumieniu przepisów 



 

 

Kodeksu Cywilnego, natomiast  
w przypadku osób bezdomnych, 
przebywają one na tym obszarze,  
a w przypadku innych podmiotów 
posiadają one jednostkę organizacyjną 
na obszarze funkcjonalnym Aglomeracji 
Kalisko-Ostrowskiej). 

5.  Przedsięwzięcie jest 
komplementarne  
i zintegrowane  
z działaniami 

podejmowanymi ze 
środków EFRR (jeśli 

dotyczy) 

T/N/ND 
Niespełnienie kryterium skutkuje 
negatywną oceną strategiczną 
wniosku i jego odrzuceniem.  
Kryterium będzie oceniane  

w oparciu o ppkt. 3.7. wniosku  
o dofinansowanie. 

Możliwość jednorazowej 
korekty. 

 
 

Projektodawca złoży bądź złożył wniosek 
o dofinansowanie realizacji projektu 
w konkursie na projekty infrastrukturalne 
współfinansowane ze środków EFRR w 
ramach Priorytetu 3 Strategii ZIT dla 
rozwoju AKO powiązane ze sobą 
tematycznie w ramach wspólnego celu, 
jaki ma zostać osiągnięty dzięki ich 
realizacji. Kryterium ma się przyczynić do 
komplementarności pomiędzy 
funduszami oraz umożliwić realizację 
działań, dla których wymagana jest 
jednoczesna realizacja projektów 
współfinansowanych ze środków EFS  
i EFRR. W przypadku wyboru projektu do 
dofinansowania warunkiem podpisania 
umowy ze środków EFS będzie 
otrzymanie dofinansowania ze środków 
EFRR. 

Kryteria punktowe1  

1.  Wpływ wartości 
wskaźników przyjętych 

w projekcie na 
realizację celów 
Strategii ZIT dla 
rozwoju AKO. 

0/2/4/6 Ocenie podlegać będzie wpływ 
przyjętych wskaźników na osiągnięcie 
celów Strategii ZIT dla rozwoju AKO 
aktualnej na moment ogłaszania 
konkursu. Oceniana będzie relacja 
wartości założonych do realizacji  
w projekcie wskaźników do wartości 
wskaźników  produktu określonych  
w danym Priorytecie Inwestycyjnym  
w Strategii ZIT dla rozwoju AKO. 
Wnioskodawca otrzyma punkty 
proporcjonalnie do stopnia wypełnienia 
przez projekt wskaźników Strategii ZIT 
dla rozwoju AKO. W celu obliczenia 
stopnia realizacji wskaźników produktu 
stosuje się proporcję:  
(wartość docelowa wskaźnika 1  
w projekcie/ wartość docelowa 
wskaźnika 1 dla PI wskazanym  
w Strategii ZIT dla rozwoju AKO na dany 
konkurs) + (wartość docelowa wskaźnika 
n w projekcie/ wartość docelowa 
wskaźnika n dla PI wskazanym  

                                                           
1 O kolejności projektów na liście rankingowej decyduje liczba punktów przyznana danemu projektowi w ramach oceny 
strategicznej. W przypadku dwóch lub więcej projektów o równej ogólnej liczbie punktów, wyższe miejsce na liście rankingowej 
otrzymuje ten z nich, który zakłada niższy koszt jednostkowy wsparcia, liczony jako stosunek kosztów ogółem projektu do wartości 
wskaźnika: „Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy”. 
W sytuacji, gdy wnioski uzyskały taką samą ogólną liczbę punktów oraz zakładają taki sam koszt jednostkowy wsparcia, o którym 
mowa powyżej, miejsce na liście rankingowej zależy od wyników komisyjnego losowania. Procedura losowania zostanie opisana 
w regulaminie konkursu. 



 

 

w Strategii ZIT dla rozwoju AKO na dany 
konkurs) +  ...) / liczba wskaźników * 100. 
 
Skala oceny - poziom realizacji 
wskaźnika produktu w danym Priorytecie 
Inwestycyjnym wskazanym w Strategii 
ZIT dla rozwoju AKO na dany konkurs: 

 projekt realizuje wskaźnik  
w znikomym stopniu (poniżej 20%) -  
0 pkt, 

 projekt realizuje w części (21-33%) 
wartości wskaźników - 2 pkt,  

 projekt realizuje w części (34-66%) 
wartości wskaźników - 4 pkt,  

 projekt realizuje w znacznym lub 
pełnym stopniu (67% i powyżej) 
wartości wskaźników - 6 pkt. 

Kryterium będzie oceniane w oparciu  
o pkt. IV. wniosku o dofinansowanie. 

2.  Wnioskodawca 
w okresie realizacji 

projektu prowadzi biuro 
projektu na terenie 

Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej. 

0/3 Weryfikacji podlegać będzie, czy 
Wnioskodawca zadeklarował w okresie 
realizacji projektu prowadzenie biura 
projektu na terenie Aglomeracji Kalisko-
Ostrowskiej z możliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji wdrażanego projektu 
oraz zapewniające uczestnikom projektu 
możliwość osobistego kontaktu z kadrą 
projektu.  
Za spełnienie kryterium projekt otrzyma: 

 Wnioskodawca w okresie realizacji 
projektu zadeklarował prowadzenie 
biura projektu na terenie AKO – 3 pkt, 

 Wnioskodawca w okresie realizacji 
projektu nie zadeklarował prowadzenia 
biura projektu na terenie AKO – 0 pkt. 

Kryterium będzie oceniane w oparciu  
o 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 

 

Weryfikacji podlegać będzie liczba 
dodatkowych uczniów szkół  
i placówek kształcenia zawodowego 
(powyżej 50% objętych wsparciem) 
uczestniczących w stażach 
i praktykach u pracodawcy2.  

Skala oceny: 
• poniżej 50 % – 0 pkt, 
• 51% – 57% – 2 pkt, 
• 58% – 64% – 4 pkt, 
• 65% – 100% – 6 pkt. 
Kryterium będzie oceniane w oparciu  
o pkt. 3.6. wniosku o dofinansowanie. 

4.  Uzyskanie kwalifikacji 
lub nabycie 

kompetencji  po 
opuszczeniu programu 

przez nauczycieli 

0/2/4/6 Weryfikacji podlegać będzie dodatkowa 
liczba nauczycieli kształcenia 
zawodowego oraz instruktorów 
praktycznej nauki zawodu (tj. powyżej 
70% objętych wsparciem w projekcie), 

                                                           
2 Realizacja praktyk zawodowych i staży zawodowych jest zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020. 



 

 

kształcenia 
zawodowego oraz 

instruktorów 
praktycznej nauki 

zawodu. 

którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 
kompetencje po opuszczeniu projektu 
(lub w wyniku realizacji projektu). 

Skala oceny: 

 poniżej 70 % – 0 pkt, 

 71% – 80% – 2 pkt, 

 81% – 90% – 4 pkt, 

 powyżej 91% – 6 pkt. 
Kryterium będzie oceniane w oparciu  
o pkt. 4.1. wniosku o dofinansowanie. 

5.  Partycypacja 
finansowa w kosztach 
prowadzenia praktyk 

lub staży. 

0/3 Udział pracodawców lub 
przedsiębiorców w kosztach organizacji 
praktyk lub staży zawodowych wpłynie 
pozytywnie na trwałość współpracy  
i powiązania uczestnika odbywającego 
praktykę lub staż.  
W przypadku projektów, w ramach 
których przewidziano realizację praktyk 
lub staży zawodowych, dodatkowo 
premiowane będą te projekty, w których 
pracodawcy lub przedsiębiorcy 
partycypują finansowo w wymiarze co 
najmniej 5% w kosztach organizacji 
 i prowadzenia praktyk zawodowych lub 
stażu zawodowego. 
 
Skala oceny: 

 Tak – 3 pkt, 

 Nie – 0 pkt. 
Kryterium będzie oceniane w oparciu  
o pkt. 3.6. wniosku o dofinansowanie. 

6.  Kierunek kształcenia. 0/5 Punkty za przedmiotowe kryterium mogą 
uzyskać wyłącznie te projekty, 
w których wszystkie kierunki kształcenia 
będą zgodne z zapotrzebowaniem rynku 
pracy w branżach zidentyfikowanych 
jako branże o największym potencjale 
rozwojowym lub branżach strategicznych 
dla danego regionu (w ramach smart 
specialisation). 
 
Skala oceny: 

 Tak – 5 pkt, 

  Nie – 0 pkt. 
Kryterium będzie oceniane w oparciu  
o pkt. 3.6. wniosku o dofinansowanie. 

7.  Wsparcie w zakresie 
zawodów, na które 

występuje deficyt na 
rynku pracy. 

0/3 Premiowanie będą projekty, 
 w ramach których doposażenie / 
wyposażenie pracowni lub warsztatów 
szkół/placówek kształcenia zawodowego 
oraz podmiotów realizujących zadania 
centrum kształcenia zawodowego  
i ustawicznego w nowoczesny sprzęt  
i materiały dydaktyczne lub wsparcie (np. 
staże, praktyki) służące podnoszeniu 
kwalifikacji zawodowych uczniów/ 
wychowanków szkół i placówek 
oświatowych dotyczyć będzie zawodów, 



 

 

na które występuje deficyt na rynku pracy 
w powiecie, na terenie którego znajduje 
się dana szkoła/placówka oświaty objęta 
ww. wsparciem lub w powiecie z nim 
sąsiadującym z obszaru województwa 
wielkopolskiego. Zawody, na które 
występuje deficyt na rynku pracy  
w poszczególnych powiatach zostały 
wskazane w badaniu „Barometr 
zawodów”, najbardziej aktualnym na 
dzień ogłoszenia konkursu. 
Premiowanie wsparcia w zakresie 
kształcenia w kierunkach zawodów 
deficytowych na rynku pracy zapewni 
lepsze dopasowanie szkolnictwa 
zawodowego do potrzeb rynku pracy. 
Badanie pn. „Barometr zawodów” 
pomaga precyzyjniej określić  
i diagnozować zapotrzebowanie na 
zawody poprzez m. in. opracowanie 
prognozy indywidualnej dla każdego 
powiatu. 

Skala oceny: 

 Tak – 3 pkt, 

 Nie – 0 pkt. 
Kryterium będzie oceniane w oparciu  
o pkt. 3.6. wniosku o dofinansowanie. 

8.  Doskonalenie 
zawodowe nauczycieli. 

0/3 W przypadku realizacji projektów,  
w których założono doskonalenie 
zawodowe nauczycieli premiowane  
w pierwszej kolejności będą projekty,  
które zakładają realizacje studiów 
podyplomowych, kursów  
kwalifikacyjnych przygotowujących do 
wykonywania zawodu nauczyciela 
kształcenia zawodowego w ramach 
nowo wprowadzonych do klasyfikacji 
zawodów szkolnictwa zawodowego, 
zawodów wprowadzonych w efekcie 
modernizacji oferty kształcenia 
zawodowego albo nowoutworzonych 
kierunków nauczania lub zawodów, na 
które występuje deficyt na regionalnym 
lub lokalnym rynku pracy oraz braki 
kadrowe wśród nauczycieli kształcenia 
zawodowego pozwoli na efektywniejsze 
wykorzystanie środków finansowych na 
kierunki kształcenia zawodowego, które 
stanowią w największym stopniu 
odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku 
pracy. Kryterium wynika z Wytycznych  
w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
edukacji na lata 2014-2020. 

 
Skala oceny: 



 

 

 Tak – 3 pkt, 

  Nie – 0 pkt. 
Kryterium będzie oceniane w oparciu  
o pkt. 3.6. wniosku o dofinansowanie. 

 

Maksymalna liczba punktów wynosi 35. 

 


