
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych  

 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  

na lata  2014-2020 

 

II. Opis poszczególnych osi priorytetowych PO oraz poszczególnych Działań/ Poddziałań  

1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

 

8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

 Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób sprawujących 
opiekę nad dziećmi do lat 3 

 Zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 

 Wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym poprzez udział  
w programach zdrowotnych 

 Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego 

 Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów (w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji  ogólnej, w tym podstawowej, gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku pracy 

 Podniesienie kompetencji  osób dorosłych w zakresie języków obcych i ICT 

 Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w kontekście przyszłego 
zatrudnienia uczniów szkół zawodowych 

 Upowszechnienie kształcenia się osób dorosłych z własnej inicjatywy ukierunkowane na 
podnoszenie kompetencji i kwalifikacji istotnych na rynku pracy 

 

3. Fundusz 
(nazwa i kwota  
w EUR) 

Nazwa Funduszu 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny 

Ogółem 

109 185 311 

4. Instytucja 
zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego 
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 

1. Nazwa Działania/ 
Poddziałania  
 

 

 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego  
i ponadgimnazjalnego 

Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 
przedszkolnej1 (projekty konkursowe) 

2. Cel/e 
szczegółowy/e 
Działania/ 
Poddziałania 

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1  Zwiększenie liczby miejsc wychowania 
przedszkolnego 

3. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Nie dotyczy 

4. Lista wskaźników 
produktu 

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1  Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 
szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 

 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie 

5. Typy projektów  Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1  Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji 
przedszkolnej obejmujące następujące działania: 

1. Tworzenie nowych miejsc wychowania 
przedszkolnego2  w nowopowstających 

                                                
1 Interwencja w tym obszarze musi być zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 oraz prawodawstwem krajowym.  
2 Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w projekcie musi spełniać łącznie następujące warunki: 

a) wsparcie umożliwia zakładanie nowych ośrodków  wychowania przedszkolnego; 
b) wsparcie skutkuje zwiększeniem liczby miejsc przedszkolnych podlegających pod konkretny organ prowadzący na terenie danej 

gminy/miasta w stosunku do danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji projektu (nie dotyczy „dostosowania istniejących 
miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami lub realizacja dodatkowej oferty edukacyjnej 

 i specjalistycznej umożliwiającej dziecku z niepełnosprawnością udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytu 
wynikającego z niepełnosprawności);   

c) liczba utworzonych w ramach projektu nowych miejsc wychowania przedszkolnego odpowiada faktycznemu i prognozowanemu  
w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie gminy/miasta, na których są one tworzone. 
Interwencja nie jest możliwa w sytuacji, gdy zapotrzebowanie na usługi edukacji przedszkolnej w obszarze objętym działaniami 
projektowymi może być zaspokojone przy dotychczasowej liczbie miejsc wychowania przedszkolnego.      

d) nowe miejsca wychowania przedszkolnego są tworzone: 
i) w istniejącej bazie oświatowej, w tym np.: w budynkach po zlikwidowanych placówkach oświatowych, pomieszczeniach domów kultury, 
żłobkach, itd., albo 
ii) w budynkach innych niż wymienione w ppkt i, w tym np.: zlokalizowanych przy urzędach gminy, w pomieszczeniach remiz strażackich,  
w pomieszczeniach ośrodków zdrowia, albo 
iii) w funkcjonujących OWP, albo 
iv) w nowej bazie lokalowej, z uwzględnieniem warunków określonych w pkt. 7 i 8 Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 

e) w ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego możliwe są działania obejmujące m.in. 
następujące kategorie wydatków: 
i) dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m.in. do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją 
uniwersalnego projektowania; 
ii) modernizacja istniejącej bazy przedszkolnej; 
iii) zakup i montaż wyposażenia, w tym m. in. mebli, wyposażenia wypoczynkowego, sprzętu TIK, oprogramowania, itp.; 
iv) zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi (o ile narzędzia te nie są zapewniane w sposób bezpłatny przez 
instytucje publiczne np. Instytut Badań Edukacyjnych, Ośrodek Rozwoju Edukacji) dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych  
i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją 
uniwersalnego projektowania; 
v) budowa, wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; 
vi) modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci; 



  3 

ośrodkach wychowania przedszkolnego 
(OWP)3 na obszarach z terenu województwa 
świętokrzyskiego o najwyższym 
zapotrzebowaniu na usługi edukacji 
przedszkolnej, z możliwością doposażenia  
w sprzęt, zakup materiałów dydaktycznych 
i/lub modernizacja istniejącej infrastruktury do 
potrzeb i możliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

2. Wygenerowanie dodatkowych miejsc 
wychowania przedszkolnego4 w istniejących 
OWP, z możliwością doposażenia w sprzęt, 
zakup materiałów dydaktycznych i/lub 
modernizacja istniejącej infrastruktury do 
potrzeb i możliwości dzieci w wieku 
przedszkolnym. 

3. Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe 
zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 
dzieci5, w tym szczególnie dzieci ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  
(m.in. dzieci z niepełnosprawnościami), 
poprzez realizację zajęć wspierających, 
wydłużenie czasu świadczenia usług 
wychowania przedszkolnego.    

 

Typ projektu nr 3 nie może być realizowany jako 
samodzielne przedsięwzięcie w projekcie, lecz musi 
być powiązany z typem nr 1 lub 2. 

6. Typ beneficjenta  

 

 

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1 Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność 

                                                                                                                                                        
vii) zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego, z zastrzeżeniem pkt. 11 Wytycznych  
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020; 
w tym: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci; 
viii) inne wydatki, o ile są niezbędne do uczestnictwa konkretnego dziecka w wychowaniu przedszkolnym oraz prawidłowego 
funkcjonowania OWP. 

f) wydatki wymieniowe w pkt. 6 lit. e mogą być ponoszone również na dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do 
potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, jednak wyłącznie w zakresie bezpośrednio wynikającym z diagnozy potrzeb i stopnia 
niedostosowania OWP. 

3 Ośrodek wychowania przedszkolnego to publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  
o systemie oświaty z uwzględnieniem art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.), w którym jest prowadzone wychowanie przedszkolne. 
4 Wygenerowanie dodatkowych miejsc wych. przedszkolnego w istniejących OWP - warunki analogiczne jak w przypisie nr 2. 
5 1) Realizacja dodatkowych zajęć jest działaniem uzupełniającym do działań ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego i każdorazowo musi towarzyszyć jej wzrost liczby dzieci uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym w nowo 
utworzonym albo w istniejącym  (objętym wsparciem) OWP.  Warunek nie ma zastosowania w przypadku realizacji dodatkowych zajęć dla 
dzieci z niepełnosprawnościami. Realizacja przedmiotowych zajęć musi uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe 
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci objętych wsparciem projektowym.  

       2) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci obejmuje realizację dodatkowych zajęć wspierających w zakresie stwierdzonych deficytów tj.:  

    -  zajęć specjalistycznych, o których mowa w § 7 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.  
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach  
i placówkach (Dz. U. poz. 532) tj. korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym,  

   -  zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w rozumieniu ustawy o systemie oświaty,  
   -  zajęć stymulujących rozwój psychoruchowy np. gimnastyka korekcyjna,  
   -  zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne.  
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gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych), w tym m.in.: 

 przedszkola, a także ich organy prowadzące  
(w tym przedszkola z oddziałami integracyjnymi, 
przedszkola specjalne oraz inne formy 
wychowania przedszkolnego, w rozumieniu 
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
innych form wychowania przedszkolnego, 
warunków tworzenia i organizowania tych form 
oraz sposobu ich działania), 

 organy prowadzące publiczne i niepubliczne 
szkoły podstawowe, w tym z oddziałami 
przedszkolnymi, 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 organizacje pozarządowe,  

 osoby prawne.  

7. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia 

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1 − dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci  
z niepełnosprawnościami określone w ustawie  
o systemie oświaty; 

− przedszkola (w tym z oddziałami integracyjnymi, 
przedszkola specjalne oraz inne formy 
wychowania przedszkolnego), a także ich organy 
prowadzące. 

8. Instytucja 
pośrednicząca  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

9. Instytucja 
wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

10. Kategoria (e) 
regionu (ów) wraz  
z przypisaniem 
kwot UE (EUR) 

Region słabiej 
rozwinięty 

Ogółem 

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1 13 600 000 

11. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
Działaniami/ 
Poddziałaniami  
w ramach PO lub  
z innymi PO  
(jeśli dotyczy) 

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1  W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego 
wsparcia z innymi Działaniami i Osiami 
Priorytetowymi RPOWŚ na lata 2014-2020: 

 Komitet Monitorujący RPOWŚ na lata 2014-
2020, 

 kryteria wyboru projektów, 

 działania w zakresie informacji i promocji, 

 monitoring i ewaluacja, 

− komplementarność z Priorytetem 
Inwestycyjnym 10 a. 
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 W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

− Linia demarkacyjna określająca podział 
interwencji pomiędzy poziom krajowy  
i regionalny, 

− Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych,  

− Kontrakt Terytorialny dla Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

 Komplementarność z innymi Programami 
Operacyjnymi: 

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój. 

12. Instrumenty 
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1 Z alokacji Poddziałania 8.3.1 wydzielone zostały 
środki dla następujących Obszarów Strategicznej 
Interwencji: 

 obszary wiejskie o najgorszym dostępie do 
usług publicznych (4 000 000 EUR).  

13. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1 Tryb konkursowy 

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego 

14. Limity  
i ograniczenia  
w realizacji 
projektów   
(jeśli dotyczy) 

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1 1) Zgodnie z regulaminem konkursu oraz 
wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego, w szczególności: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  
w tym w szczególności: 

a) Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie  
z wykorzystaniem następujących stawek 

ryczałtowych: 

 25 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie), 

 20 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do  
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2 mln PLN włącznie), 

 15 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 

projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 
5 mln PLN włącznie), 

 10 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości przekraczającej 5 mln 
PLN). 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020, w tym  
w szczególności:  

a) w celu upowszechnienia wychowania 
przedszkolnego wśród dzieci z 
niepełnosprawnościami możliwe jest 
finansowanie mechanizmu racjonalnych 
usprawnień, w tym np. zatrudnienie asystenta 
dziecka, dostosowania posiłków z 
uwzględnieniem specyficznych potrzeb 
żywieniowych wynikających z 
niepełnosprawności dziecka, zakup pomocy 
dydaktycznych adekwatnych do specjalnych 
potrzeb edukacyjnych wynikających z 
niepełnosprawności, w oparciu  
o indywidualnie przeprowadzoną diagnozę. 

 

Dotyczy typów projektów: 1 do 3 (weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu, gdzie ocenie będą podlegały  
w szczególności wskaźniki realizacji celu, opis grupy 
docelowej, adekwatność doboru zadań oraz budżet 
projektu). 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020, w tym w szczególności: 

 

b) Beneficjent jest zobowiązany do zachowania 
trwałości6 utworzonych w ramach projektu miejsc 
wychowania przedszkolnego przez okres co 
najmniej 2 lat od daty zakończenia realizacji 
projektu, określonej w umowie o dofinansowanie 

                                                
6
 Trwałość to instytucjonalna gotowość OWP do świadczenia usług przedszkolnych w ramach utworzonych w  projekcie miejsc wychowania 

przedszkolnego. 
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projektu.    

Dotyczy typów projektów: 1 i 2 (weryfikowane  
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu, gdzie ocenie będzie podlegała deklaracja 
dotycząca zachowania trwałości utworzonych  
w ramach projektu miejsc wychowania 
przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od 
daty zakończenia realizacji projektu wraz z opisem 
działań jakie zostaną  podjęte, aby ww. miejsca 
zostały utrzymane przez organ prowadzący OWP po 
zakończeniu finansowania ze środków RPO WŚ 
2014-2020 w ramach EFS).   

c) finansowanie działalności bieżącej nowo 
utworzonych miejsc wychowania 
przedszkolnego,  realizacji dodatkowych zajęć, 
może być prowadzone przez okres nie dłuższy 
niż 12 miesięcy; 

 
Dotyczy typów projektów: 1 do 3 (weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu, gdzie ocenie będzie podlegał okres 
finansowania nowo utworzonych miejsc 
przedszkolnych i realizacji zajęć dodatkowych). 

 
d) dodatkowe zajęcia mogą być realizowane 

jedynie w ośrodkach wychowania 
przedszkolnego, w których w takim samym 
zakresie nie były one finansowane od  
co najmniej 12 miesięcy. 

 
Dotyczy typu projektu nr 3 (weryfikowane będzie na 
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest 
zamieścić informację o zakresie zajęć dodatkowych 
i ich finansowaniu przez ww. okres). 

 
e)    kwota wydatków na realizację zajęć 

dodatkowych może stanowić nie więcej niż 30% 
kosztów bezpośrednich projektu (limit nie ma 
zastosowania w przypadku dodatkowej oferty 
edukacyjnej dla dzieci z 
niepełnosprawnościami).  

 
Dotyczy typu projektu nr 3 (weryfikowane będzie na 
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu (Budżet wniosku). 
 
f) organ prowadzący ośrodek wychowania 

przedszkolnego jest zobligowany do złożenia 
zobowiązania przeciwdziałającego ryzyku 
podwójnego finansowania, deklarującego,  
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iż informacje dotyczące liczby dzieci 
korzystających z nowo utworzonych w ramach 
projektu miejsc wychowania przedszkolnego nie 
będą uwzględniane w przekazywanych 
comiesięcznie organowi dotującemu 
sprawozdaniach.  

Dotyczy typów projektów: 1 i 2 (weryfikowane będzie 
na podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 
projektu, gdzie Wnioskodawca zobowiązany jest 
zamieścić informację, iż liczba dzieci korzystających 
z nowo utworzonych w ramach projektu miejsc 
wychowania przedszkolnego nie będzie 
uwzględniana w przekazywanych comiesięcznie 
organowi dotującemu sprawozdaniach). 

2) Beneficjent może dokonywać przesunięć  
w budżecie projektu określonym we wniosku do 
10% wartości środków w odniesieniu do zadania, 
z którego  przesuwane są środki jak i do zadania, 
na które przesuwane są środki w stosunku do 
zatwierdzonego wniosku.  

 

Szczegółowe zasady dokonywania przesunięć 
określone są w umowie o dofinansowanie projektu 
oraz w regulaminie konkursu. 

15. Warunki  
i planowany zakres 
stosowania cross-
financingu (%) 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1 W ramach Poddziałania 8.3.1 przewiduje się 
zastosowanie mechanizmu finansowania 
krzyżowego z zastrzeżeniem pułapu maksymalnej 
wartości 10% określonej na poziomie  projektu. 

Cross-financing może dotyczyć jedynie takich 
wydatków, których poniesienie ściśle wynika  
z potrzeb realizacji projektu oraz jest wprost 
powiązane z głównymi zadaniami realizowanymi  
w ramach danego projektu. 

Szczegółowe warunki określają: 

1) Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu 
Spójności na lata 2014-2020. 

Cross-financing może dotyczyć wyłącznie 
następujących kategorii: 

a)  zakup nieruchomości, 

b)  zakup infrastruktury, przy czym poprzez 
infrastrukturę rozumie się elementy 

     nieprzenośne, na stałe przytwierdzone do 
nieruchomości (np. wykonanie podjazdu 

     do budynku, zainstalowanie windy  
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w budynku), 

c)  dostosowanie lub adaptacja (prace 
remontowo-wykończeniowe) budynków 

     i pomieszczeń. 

Do kwalifikowalności zakupu nieruchomości stosuje 

się podrozdział 7.4 ww. Wytycznych. 

Wydatki infrastrukturalne w ramach cross-financingu 
są kwalifikowane, gdy spełnione są łącznie 
następujące warunki:  

a)  organ prowadzący nie dysponuje 
infrastrukturą, która byłaby możliwa do 
wykorzystania na potrzeby edukacji 
przedszkolnej,  

b)  potrzeba wydatkowania środków została 
potwierdzona analizą potrzeb i trendów 
demograficznych w ujęciu terytorialnym  
(w perspektywie kolejnych 3 lat),  

c)  infrastruktura została zaprojektowana zgodnie 
z koncepcją uniwersalnego projektowania.  

2) Każdorazowo regulamin konkursu. 

16. Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1 Maksymalna wartość zakupionych środków trwałych 
wynosi 10% wydatków kwalifikowanych na poziomie  
projektu. 

W ramach projektów współfinansowanych z EFS 
wartość wydatków poniesionych na zakup środków 
trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej 
niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich 
projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 
nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu. 

Szczegółowe warunki określają: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

 każdorazowo regulamin konkursu. 

17. Warunki 
uwzględniania 
dochodu  
w projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1 Szczegółowe warunki określają Wytyczne  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

18. Warunki stosowania Działanie 8.3  
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uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Poddziałanie 8.3.1 Szczegółowe warunki określają: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

 każdorazowo regulamin konkursu. 

19. Pomoc publiczna 
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna)  

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.1 O ile dotyczy: 

Pomoc de minimis/pomoc publiczna na szkolenia 
i/lub doradztwo i/lub subsydiowanie zatrudnienia:  

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013  
z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis,  

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  
z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu,  

 Rozporządzenie MIiR z dnia 2 lipca 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis  
i pomocy publicznej  w ramach programów 
operacyjnych finansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
lata 2014-2020. 

20. Maksymalny  
% poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych na 
poziomie projektu  
(jeśli dotyczy)7  

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 85% 

21. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie  

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 85% 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu będzie 
określony w regulaminie konkursu. 

                                                
7
 W przypadku projektów objętych pomocą publiczną faktyczny poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów 

prawnych, w tym w szczególności rozporządzeń wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie 
art. 27 ust. 4 Ustawy. W przypadku projektów generujących dochód dofinansowanie UE jest ustalane na podstawie art. 61 albo 65 
rozporządzenia 1303/2013. Obniżeniu podlega nie poziom dofinansowania w ujęciu procentowym, a kwota wydatków 
kwalifikowalnych.  
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z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawanych 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

22. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  
 

Działanie 8.3 

Poddziałanie 8.3.1 15%8. 

 

23. Minimalna  
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 
(jeśli dotyczy)   

 
Nie dotyczy 

 

24. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

25. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe (EUR)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

26. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

27. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

28. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

 

                                                
8
 Kwota wkładu własnego musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglona zgodnie z zasadami 

matematycznymi. 
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 

1. Nazwa Działania/ 
Poddziałania  
 

Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości 
edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego  
i ponadgimnazjalnego 

Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego  
w zakresie kompetencji kluczowych  
(projekty konkursowe) 

2. Cel/e 
szczegółowy/e 
Działania/ 
Poddziałania 

Poddziałanie 8.3.2 Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów  
(w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi) na każdym etapie edukacji ogólnej,  
w tym podstawowej, gimnazjalnej  
i ponadgimnazjalnej, w kontekście potrzeb rynku 
pracy 

3. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Poddziałanie 8.3.2  Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje 
kluczowe po opuszczeniu programu 

 Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje 
lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 
programu  

4. Lista wskaźników 
produktu 

Poddziałanie 8.3.2  Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie 
rozwijania kompetencji kluczowych  
w programie  

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem  
w programie  

 Liczba nauczycieli objętych wsparciem z zakresu 
TIK w programie 

 Liczba szkół i placówek oświaty wyposażonych  
w ramach programu w sprzęt TIK do 
prowadzenia zajęć edukacyjnych 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 
zostały doposażone w programie 

5. Typy projektów  Poddziałanie 8.3.2 1.  Budowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy (matematyczno – 
przyrodniczych, ICT, językowych) oraz 
właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, 
innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez: 

a) realizację dla uczniów dodatkowych zajęć 
pozalekcyjnych i pozaszkolnych, doradztwa 
edukacyjno – zawodowego, wsparcia 
psychologiczno – pedagogicznego, 

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli w zakresie 
stosowania metod oraz form organizacyjnych 
sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu  
u uczniów kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 
postaw/umiejętności (kreatywności, 
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innowacyjności oraz pracy zespołowej), 

c) doposażenie bazy dydaktycznej niezbędnej do 
realizacji programów nauczania w zakresie 
kształtowania u uczniów kompetencji 
kluczowych wyłącznie w powiązaniu  
z działaniami wskazanymi w pkt. a i b. 

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na 
metodzie eksperymentu w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych, poprzez:  

a) kształtowanie i rozwijanie kompetencji 
uczniów w zakresie przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki, 

b) doskonalenie umiejętności i kompetencji 
zawodowych nauczycieli, w tym nauczycieli 
przedmiotów przyrodniczych lub matematyki, 
niezbędnych do prowadzenia procesu 
nauczania opartego na metodzie 
eksperymentu, 

c) wyposażenie szkolnych pracowni  
w narzędzia do nauczania przedmiotów 
przyrodniczych lub matematyki wyłącznie  
w powiązaniu z działaniami wskazanymi  
w pkt. a i b.  

3. Indywidualizacja pracy z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi w zakresie rozwijania 
kompetencji kluczowych, w tym wsparcie ucznia 
młodszego, poprzez: 

a) wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym uczniów młodszych  
w ramach zajęć uzupełniających ofertę szkoły 
lub placówki systemu oświaty, 

b) przygotowanie nauczycieli do prowadzenia 
procesu indywidualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym 
wsparcia ucznia młodszego,  

c) doposażenie w niezbędne pomoce 
dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt do 
rozpoznawania potrzeb rozwojowych, 
edukacyjnych i możliwości psychofizycznych 
oraz wspomagania rozwoju i prowadzenia 
terapii uczniów wyłącznie w powiązaniu 
z działaniami wskazanymi w pkt. a i b.  

 

Każdy typ projektu  musi obligatoryjnie realizować 
wsparcie dla uczniów i nauczycieli.  

6. Typ beneficjenta  Poddziałanie 8.3.2 Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
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odrębnych), w tym m.in.:  

 szkoły publiczne i niepubliczne,  

 organy prowadzące publiczne i niepubliczne 
szkoły podstawowe, w tym z oddziałami 
przedszkolnymi,  

 organizacje pozarządowe,  

 osoby prawne,  

jednostki samorządu terytorialnego. 

7. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Poddziałanie 8.3.2  uczniowie i wychowankowie (w tym  
z niepełnosprawnościami) szkół/placówek 
prowadzących kształcenie podstawowe oraz 
specjalne,  

 nauczyciele kształcenia ogólnego 
(podstawowego) oraz specjalnego, 
pracownicy pedagogiczni, 

 szkoły kształcenia podstawowego (w tym 
placówki kształcenia specjalnego), a także 
ich organy prowadzące. 

8. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 8.3.2 Nie dotyczy 

9. Instytucja 
wdrażająca  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

10. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Region Słabiej 
Rozwinięty 

Ogółem  

Działanie 8.3  

Poddziałanie 8.3.2 5 500 000 

11. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
Działaniami/ 
Poddziałaniami  
w ramach PO lub  
z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 8.3.2  W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego 
wsparcia z innymi Działaniami i Osiami 
Priorytetowymi RPOWŚ na lata 2014-2020: 

 Komitet Monitorujący RPOWŚ na lata 2014-
2020, 

 kryteria wyboru projektów, 

 działania w zakresie informacji i promocji, 

 monitoring i ewaluacja, 

 komplementarność z Priorytetem 
Inwestycyjnym 10 a. 

 W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego 
wsparcia z innymi Programami Operacyjnymi: 

− Linia demarkacyjna określająca podział 
interwencji pomiędzy poziom krajowy  
i regionalny, 

− Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych,  

− Kontrakt Terytorialny dla Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
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 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020. 

 Komplementarność z innymi Programami 
Operacyjnymi: 

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja 
Rozwój. 

12. Instrumenty 
terytorialne (jeśli 
dotyczy) 

Z alokacji Poddziałania 8.3.2 wydzielone zostały środki dla następujących 
Obszarów Strategicznej Interwencji: 

- obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych (3 000 000 
EUR). 

13. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Poddziałanie 8.3.2 Tryb konkursowy.  

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu 
Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Świętokrzyskiego. 

14. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów  
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 8.3.2 1. Zgodnie z regulaminem konkursu oraz 
wytycznymi horyzontalnymi ministra właściwego 
ds. rozwoju regionalnego, w szczególności: 

 Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, 
w tym w szczególności: 

Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie  
z wykorzystaniem następujących stawek 

ryczałtowych: 

 25 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie), 

 20 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do  
2 mln PLN włącznie), 

 15 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 

projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 
5 mln PLN włącznie), 

 10 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości przekraczającej 5 mln 
PLN); 

 Wytycznymi w zakresie realizacji zasady 
równości szans i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami i zasady równości 
szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
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unijnych na lata 2014-2020, 

 Wytycznymi w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-2020, 

 Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego  
w obszarze edukacji na lata 2014-2020  
w szczególności: 

a) przedsięwzięcia finansowane ze środków 
EFS będą stanowiły uzupełnienie działań 
prowadzonych przed rozpoczęciem realizacji 
projektu przez szkoły lub placówki systemu 
oświaty. Skala działań prowadzonych przed 
rozpoczęciem realizacji projektu przez szkoły 
lub placówki systemu oświaty (nakłady 
środków na ich realizację) nie może ulec 
zmniejszeniu w stosunku do skali działań 
(nakładów) prowadzonych przez szkoły lub 
placówki systemu oświaty w okresie 12 
miesięcy poprzedzających rozpoczęcie 
realizacji projektu (średniomiesięcznie), 

 
Dotyczy typów projektów: 1do 3 (wskazanie we 

wniosku o dofinansowanie  – w cz. X Oświadczenia). 
 

b) zakupione wyposażenie szkolnych 
pracowni przedmiotów przyrodniczych  
i matematycznych powinno być dostosowane 
do potrzeb ich użytkowników, w tym 
wynikających z niepełnosprawności, a także 
do odpowiedniego etapu edukacyjnego  
i zakresu realizacji podstawy programowej 
kształcenia ogólnego w poszczególnych 
typach szkół (podstawowego lub 
rozszerzonego). Ponadto, liczba zestawów 
laboratoryjnych (doświadczalnych) 
zakupionych w ramach wyposażenia 
szkolnych pracowni przedmiotów 
przyrodniczych jest zależna od wielkości 
szkoły lub placówki systemu oświaty, 
mierzonej liczbą uczniów, a także liczby grup 
zadaniowych, które będą realizowały 
doświadczenia,  

 

Dotyczy 2 typu projektu (weryfikowane na podstawie 
zapisów wniosku o dofinansowanie projektu). 

 

c) w projektach związanych z zakupem środków 
trwałych na doposażenie szkół/placówek  
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oświatowych w TIK lub infrastruktury  
(w ramach cross-financingu) będą 
finansowane z EFS wyłącznie, jeżeli  
zostanie zagwarantowana trwałość 
realizowanych działań. 

Dotyczy typów projektów: 1 do 3 (weryfikowane na 
podstawie zapisów wniosku o dofinansowanie 

projektu). 

2. Beneficjent może dokonywać przesunięć  
w budżecie projektu określonym we wniosku do 
10% wartości środków w odniesieniu do zadania, 
z którego  przesuwane są środki jak i do zadania, 
na które przesuwane są środki w stosunku do 
zatwierdzonego wniosku.  

Szczegółowe zasady dokonywania przesunięć 
określone są w umowie o dofinansowanie projektu 

oraz w regulaminie konkursu. 

15. Warunki  
i planowany  
zakres stosowania  
cross-financingu 
(%) 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 8.3.2 W ramach Poddziałania 8.3.2 przewiduje się 
zastosowanie mechanizmu finansowania 
krzyżowego z zastrzeżeniem pułapu maksymalnej 
wartości 10% określonej na poziomie projektu. 
Cross-financing może dotyczyć jedynie takich 
wydatków, których poniesienie ściśle wynika  
z potrzeb realizacji projektu oraz jest wprost 
powiązane z głównymi zadaniami realizowanymi  
w ramach danego projektu. 

 Szczegółowe warunki określają: 

- Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

- każdorazowo regulamin konkursu.  

16. Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Poddziałanie 8.3.2 Maksymalna wartość zakupionych środków trwałych 
wynosi 10% wydatków kwalifikowanych na poziomie 
projektu.  

W ramach projektów współfinansowanych z EFS 
wartość wydatków poniesionych na zakup środków 
trwałych o wartości jednostkowej równej i wyższej 
niż 350 PLN netto w ramach kosztów bezpośrednich 
projektu oraz wydatków w ramach cross-financingu 
nie może łącznie przekroczyć 10% wydatków 
kwalifikowalnych projektu.  
W ramach konkursu został zwiększony limit % na 
wydatki związane z  zakupem środków trwałych 
(włączając cross-financing) do 30% wydatków 
kwalifikowalnych projektu - dotyczy wyłącznie  
wyposażenia/doposażenia pracowni 
przedmiotowych, które będzie komplementarne  
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z zajęciami dodatkowymi dla uczniów oraz 
doskonaleniem nauczycieli.   

Szczegółowe warunki określają: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

 każdorazowo regulamin konkursu. 

17. Warunki 
uwzględniania 
dochodu  
w projekcie 
(jeśli dotyczy) 

Poddziałanie 8.3.2 Szczegółowe warunki określają Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

18. Warunki 
stosowania 
uproszczonych 
form rozliczania 
wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Poddziałanie 8.3.2 Szczegółowe warunki określają: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020,  

 każdorazowo regulamin konkursu. 

19. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis  
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna)  

Poddziałanie 8.3.2 O ile dotyczy: 

Pomoc de minimis/pomoc publiczna na szkolenia 
i/lub doradztwo i/lub subsydiowanie zatrudnienia:  

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013  
z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis,  

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  
z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu,  

 Rozporządzenie MIiR z dnia 2 lipca 2015 r. 
w sprawie udzielania pomocy de minimis  
i pomocy publicznej  w ramach programów 
operacyjnych finansowanych  
z Europejskiego Funduszu Społecznego na 
lata 2014-2020. 

20. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych 
na poziomie 
projektu  
(jeśli dotyczy)  

 Ogółem 

Poddziałanie 8.3.2 85% 

21. Maksymalny %  Ogółem 
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poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie  
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

Poddziałanie 8.3.2 90% 

22. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Poddziałanie 8.3.2 10%9 

23. Minimalna  
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

24. Minimalna  
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowanych 
projektu (PLN) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

25. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe (EUR) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

26. Mechanizm 
wdrażania  
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

27. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych oraz 
najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

                                                
9
 Kwota wkładu własnego musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglona zgodnie z zasadami 

matematycznymi. 
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28. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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1. Numer i nazwa osi priorytetowej 

10. Otwarty rynek pracy 

2. Cele szczegółowe osi priorytetowej  

 Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia. 

 Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne 
zawodowo. 

 Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby odchodzące z rolnictwa. 

 Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji 
priorytetu. 

 Wzrost adaptacyjności MŚP w regionie, będący wynikiem zrealizowanych usług 
rozwojowych. 

 

3. Fundusz  
(nazwa i kwota  
w EUR) 

Nazwa Funduszu Ogółem 

EFS 125 080 035 

4. Instytucja 
zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego / Zarząd 
Województwa Świętokrzyskiego  

 

OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 

1. Nazwa Działania/ 
Poddziałania  
 

Działanie 10.1  Działania publicznych służb zatrudnienia na 
rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób 
powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe) 

2. Cel/e 
szczegółowy/e 
Działania/ 
Poddziałania 

Działanie 10.1 Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród 
osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy, które poszukują zatrudnienia 

3. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Działanie 10.1  Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek)  

 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu 

 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

4. Lista wskaźników 
produktu 

Działanie 10.1  Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 

 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 

 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
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wsparciem w programie 

 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki 
na podjęcie działalności gospodarczej  
w  programie 

5. Typy projektów  Działanie 10.1 1. Realizacja instrumentów i usług rynku pracy, 
określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.), 
z wyłączeniem robót publicznych. 

Udzielanie wsparcia w postaci usług  
i instrumentów wskazanych w przedmiotowej 
ustawie, musi zostać poprzedzone instrumentami 
i usługami rynku pracy służącymi indywidualizacji 
wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia 
ścieżki zawodowej obejmującymi: 

− identyfikację potrzeb osób pozostających bez 
zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości  
w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym 
identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy 
bezrobotnych, 

− kompleksowe i indywidualne pośrednictwo 
pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego  
z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej 
osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie 
planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym 
podnoszenia lub uzupełniania kompetencji  
i kwalifikacji zawodowych.  

6. Typ beneficjenta  Działanie 10.1 Miejski Urząd Pracy/Powiatowe Urzędy Pracy  
z województwa świętokrzyskiego 

7. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działanie 10.1 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby 
spełniające łącznie następujące warunki: 

a) są osobami powyżej 2910 roku życia; 

b) pozostają bez pracy i są zarejestrowane  
w MUP/PUP; 

c) ustalono dla nich I lub II profil pomocy 
(bezrobotni aktywni, bezrobotni wymagający 
wsparcia) w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy; 

d) znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, przez co należy rozumieć, że należą do 
jednej z poniższych kategorii osób: 

 

                                                
10 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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- osoby po 50 roku życia11, 

- kobiety, 

- osoby z niepełnosprawnościami, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby z niskimi kwalifikacjami. 

8. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.1 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

9. Instytucja 
wdrażająca  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

10. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Region Słabiej 
Rozwinięty 

Ogółem 

Działanie 10.1 47  719 733 

11. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
Działaniami/ 
Poddziałaniami  
w ramach PO lub  
z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.1  W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego 
wsparcia z innymi działaniami i osiami 
priorytetowymi RPOWŚ na lata 2014-2020: 
− Komitet Monitorujący RPOWŚ na lata  

2014-2020, 
− kryteria wyboru projektów, 
− działania w zakresie informacji i promocji, 
− monitoring i ewaluacja, 

 W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego 
wsparcia z innymi PO: 
− Linia demarkacyjna określająca podział 

interwencji pomiędzy poziom krajowy 
i regionalny, 

− Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, 
− Kontrakt Terytorialny dla Województwa 

Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 
− Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć  

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

 Komplementarność z innymi Programami 
Operacyjnymi: 
− PO WER. 

12. Instrumenty 
terytorialne (jeśli 
dotyczy) 

Nie dotyczy 

13. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 

Działanie 10.1 Tryb pozakonkursowy 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

                                                
11

 Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

14. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów  
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.1 1. Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby 
powyżej 29 roku życia tzn. do projektu 
kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które  
w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 
30 rok życia (wiek uczestników określany jest na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie). 

2. Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby 
dla których ustalono pierwszy lub drugi profil 
pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni 
wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33  ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy. 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) i odpowiednie 
rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. 

3. Zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego, 
w szczególności: 

 Wytyczne w zakresie realizacji projektów 
finansowanych ze środków Funduszu Pracy  
w ramach programów operacyjnych 
współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, 

 regulamin naboru. 

4. Beneficjent może dokonywać przesunięć  
w budżecie projektu określonym we wniosku do 
10% wartości środków w odniesieniu do zadania, 
z którego  przesuwane są środki jak i do zadania, 
na które przesuwane są środki w stosunku do 
zatwierdzonego wniosku.  

Szczegółowe zasady dokonywania przesunięć 
określone są w umowie o dofinansowanie 
projektu. 
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15. Warunki  
i planowany  
zakres stosowania  
cross-financingu 
(%) 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.1 W ramach Działania nie przewiduje się zastosowania 
cross-financingu.  

16. Dopuszczalna 
maksymalna 
wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Działanie 10.1 W ramach Działania przewiduje się możliwość 
przeznaczenia środków na zakup lub amortyzację 
sprzętu dla PUP/MUP, niezbędnych i bezpośrednio 
związanych z realizacją projektów 
współfinansowanych z EFS i FP, z zastrzeżeniem 
pułapu maksymalnej wartości 3% określonej na 
poziomie projektu, uwzględniając w limicie również 
inne koszty zarządzania, wymienione w ustawie  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149  
z późn. zm.).12 

17. Warunki 
uwzględniania 
dochodu  
w projekcie 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.1 Szczegółowe warunki określają Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

18. Warunki 
stosowania 
uproszczonych 
form rozliczania 
wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Działanie 10.1 Szczegółowe warunki określają: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020,   

 regulamin naboru. 

19. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis  
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna)  

Działanie 10.1 O ile dotyczy: 

Pomoc de minimis /pomoc publiczna na szkolenia 
i/lub doradztwo/lub subsydiowane zatrudnienia: 

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013  
z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis,  

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  
z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

                                                
12 Zgodnie z art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149,  
z późn. zm.), środki Funduszu Pracy w ramach kwoty przyznanej na finansowanie innych fakultatywnych zadań realizowanych przez 
Powiatowe Urzędy Pracy, na finansowanie kosztów zarządzania realizowanymi projektami współfinansowanymi z EFS, mogą być 
przeznaczone w szczególności na: 

− pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego bezpośrednio związanego z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Pracy,  

− zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla powiatowego urzędu pracy, niezbędnych i bezpośrednio 
związanych z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy, 

− koszty wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników nowozatrudnionych w powiatowych urzędach pracy do 
obsługi projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków 
będących w dyspozycji samorządu województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego i Funduszu Pracy. 
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wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu,  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r.  
w sprawie organizowania prac 
interwencyjnych i robót publicznych oraz 
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu 
opłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne (Dz. U. z 2014 poz. 864), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowania 
bezrobotnego oraz przyznawania środków na 
podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U.  
z 2014 poz. 846), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r.  
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy 
refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego oraz 
przyznawania środków na podjęcie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 poz. 
457). 

20. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych 
na poziomie 
projektu  
(jeśli dotyczy)  

 Ogółem 

Działanie 10.1 85% 

21. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie  
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 

 Ogółem 

Działanie 10.1 100% 
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instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

22. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Działanie 10.1 0% 

23. Minimalna  
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

24. Minimalna  
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowanych 
projektu (PLN) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

25. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe (EUR) 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

26. Mechanizm 
wdrażania  
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

27. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych oraz 
najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Nie dotyczy 

28. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 

1. Nazwa Działania/ 
Poddziałania  
 

Działanie nr 10.2  Działania na rzecz podniesienia aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 roku życia 

Poddziałanie 
10.2.1 

 

Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 
29 roku życia pozostających bez zatrudnienia 
(projekty konkursowe) 

2. Cel/e 
szczegółowy/e 
Działania/ 
Poddziałania 

Działanie 10.2  

Poddziałanie 
10.2.1 

 

 Wzrost aktywności zawodowej i zatrudnienia 
wśród osób znajdujących się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, które poszukują 
zatrudnienia 

3. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Działanie 10.2  

Poddziałanie 
10.2.1 

 

 Liczba osób pracujących po opuszczeniu 
programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek)  

 Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 
opuszczeniu programu 

 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

4. Lista wskaźników 
produktu 

Działanie 10.2  

Poddziałanie 
10.2.1 

 Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale 
bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie 

 Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych 
wsparciem w programie 

 Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie 

 Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych 
wsparciem w programie 

 Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych 
wsparciem w programie 

 Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych 
wsparciem w programie 

 Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki 
na podjęcie działalności gospodarczej  
w programie13 

 

5. Typy projektów  Działanie 10.2  

Poddziałanie 
10.2.1 

1. Identyfikacja potrzeb osób pozostających bez 
zatrudnienia oraz diagnozowanie potrzeb 
szkoleniowych i możliwości doskonalenia 
zawodowego w regionie poprzez zastosowanie 
Indywidualnych Planów Działania  – 
obligatoryjnie. 

2. Realizacja programów aktywizacji zawodowej 

 

                                                
13

 Dotyczy wyłącznie projektów realizowanych przez MUP/PUP. 
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obejmujących jedną lub kilka z następujących 
form wsparcia14: 

a) pośrednictwo pracy i/lub poradnictwo 
zawodowe; 

b) staże/praktyki zawodowe15; 
c) szkolenia/kursy prowadzące do podniesienia, 

uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji 
zawodowej16; 

d) subsydiowanie zatrudnienia; 
e) wyposażenie lub doposażenie stanowiska 

pracy17.  

3. Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej18. 

4. Zatrudnienie wspomagane dla osób  
z niepełnosprawnościami. 

5. Wspieranie wolontariatu jako etapu 
przygotowującego do podjęcia zatrudnienia m.in. 
poprzez zapewnianie wsparcia szkoleniowego  
i doradczego dla wolontariusza. 

6. Upowszechnianie alternatywnych i elastycznych 
form zatrudnienia oraz metod organizacji pracy  
(w tym m.in. telepraca, praca w niepełnym 
wymiarze czasu pracy, praca rotacyjna). 

7. Wsparcie adaptacyjne pracownika, który uzyskał 
zatrudnienie w ramach projektu, w tym w ramach 
zatrudnienia subsydiowanego, lub wsparcie 
adaptacyjne dla osoby odbywającej staż, 
praktykę zawodową lub wolontariat, w zakresie 
dostosowania kompetencji i kwalifikacji 
pracownika/stażysty/praktykanta/wolontariusza 
do potrzeb pracodawcy oraz profilu wykonywanej 
pracy, obejmujące doradztwo, szkolenia oraz 
wsparcie indywidualnego opiekuna. 

8. Jednorazowy dodatek relokacyjny dla osoby, 

                                                
14

 Każdy z podpunktów (od 2a do 2e) stanowi odrębną formę wsparcia. 
15 W przypadku projektów realizowanych przez MUP/PUP osobom uczestniczącym w stażu lub odbywającym praktyki zawodowe przysługuje 
miesięczne stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku, o którym mowa w art. 72, ust. 1, pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.). W przypadku projektów realizowanych przez podmioty inne 
niż MUP/PUP osobom uczestniczącym w stażu / praktykach zawodowych przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż 
kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę naliczane 
proporcjonalnie do liczby godzin stażu zrealizowanych przez stażystę. IP określi szczegółowe warunki odbywania stażu oraz praktyki 
zawodowej, biorąc pod uwagę zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu. 
16 Osobom uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa  
w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,  
z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego 
miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. IP określi szczegółowe warunki odbywania szkolenia lub 
kursu, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków nabywania umiejętności przez uczestników projektu. Osoba pozostająca bez 
zatrudnienia, zarejestrowana w PUP/MUP jako bezrobotna, zobowiązana jest powiadomić PUP/MUP o udziale w szkoleniu/kursie 
realizowanym w ramach projektu, w terminie do 7 dni przed jego rozpoczęciem. 
17

 Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy jest nie wyższa niż 6-krotna wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2,  ust. 1, pkt. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.). 
18

 Wyłącznie w projektach realizowanych przez MUP/PUP. Maksymalna kwota wsparcia bezzwrotnego jest nie wyższa niż 6-krotna wysokość 
przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2,  ust. 1, pkt. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.). Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co 
najmniej 12 miesięcy, zgodnie z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.).  
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która uzyskała zatrudnienie z przeznaczeniem na 
pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania  
w początkowym okresie zatrudnienia19. 

6. Typ beneficjenta  Działanie 10.2  

Poddziałanie 
10.2.1 

Wszystkie podmioty  z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych), w tym m.in.:  

 Lokalne Grupy Działania,  

 Powiatowe Urzędy Pracy, Miejski Urząd 
Pracy20,  

 podmioty świadczące usługi z zakresu 
aktywizacji zawodowej.  

 

7. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działanie 10.2  

Poddziałanie 
10.2.1 

Osoby powyżej 29 r. ż.21, znajdujące się  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, które są 
bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez 
zatrudnienia) lub bierne zawodowo w tym 
zarejestrowane w Powiatowym/Miejskim Urzędzie 
Pracy jako bezrobotne, należące co najmniej do 
jednej z poniższych kategorii:  

 osoby po 50 roku życia22,  

 kobiety, 

 osoby z niepełnosprawnościami,  

 osoby długotrwale bezrobotne,  

 osoby z niskimi kwalifikacjami,  

 osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną 
oraz powracające na rynek pracy po 
zakończonym okresie sprawowania opieki. 

W przypadku osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne grupę docelową stanowić mogą jedynie 

 

                                                
19 Jednorazowy dodatek relokacyjny przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z podjęciem zatrudnienia w co najmniej połowie 
wymiaru czasu pracy, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej poza miejscem stałego zamieszkania. Maksymalna  wysokość 
dodatku  nie może być wyższa niż 200% przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu przyznania 
dodatku, przy czym możliwa jest wypłata dodatku relokacyjnego w transzach, w zależności od okresu trwania stosunku pracy lub stosunku 
cywilnoprawnego uczestnika projektu, bądź też od okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez uczestnika projektu.  Dodatek 
relokacyjny jest przyznawany w przypadku gdy łącznie zostaną spełnione następujące warunki: 
1) odległość od miejsca stałego zamieszkania do miejsca podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub miejsca prowadzenia 

działalności gospodarczej wynosi co najmniej 50 km lub czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania 
środkami transportu zbiorowego przekracza łącznie co najmniej 3 godziny dziennie;  

2) osoba będzie pozostawała w zatrudnieniu lub wykonywała inną pracę zarobkową przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia powstania 
stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego lub będzie prowadziła działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od 
dnia uzyskania wpisu do CEIDG.  

Jednorazowy dodatek relokacyjny może być realizowany w ramach projektu wyłącznie w połączeniu z innymi aktywizującymi formami 
wsparcia przewidzianymi w typach projektów. Spełnianie kryterium odległości jest weryfikowane na podstawie oświadczeń i dokumentów 
przedkładanych przez uczestnika projektu. 
20 PUP/MUP w zakresie zgodnym z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) – w odniesieniu do kwot, stawek, form wsparcia (usługi i instrumenty rynku pracy z wyłączeniem robót 
publicznych) oraz grupy docelowej (osoby bezrobotne zarejestrowane we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego 
powiatowym urzędzie pracy). 
21 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 
22 Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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osoby, dla których ustalono pierwszy lub drugi profil 
pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni 
wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, 
z późn. zm.). 

8. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

9. Instytucja 
wdrażająca 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

10. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Region słabiej 
rozwinięty 

Ogółem 

Działanie 10.2  

Poddziałanie 
10.2.1 

17 850 398 

 

11. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
Działaniami/ 
Poddziałaniami  
w ramach PO lub  
z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.2  W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego 
wsparcia z innymi działaniami i osiami 
priorytetowymi RPOWŚ na lata 2014 - 2020: 
− Komitet Monitorujący RPOWŚ na lata  

2014-2020, 
− kryteria wyboru projektów, 
− działania w zakresie informacji i promocji, 
− monitoring i ewaluacja, 
− cross-financing. 

 W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego 
wsparcia z innymi PO: 

 Linia demarkacyjna określająca podział 
interwencji pomiędzy poziom krajowy  
i regionalny, 

 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych, 

 Kontrakt Terytorialny dla Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020. 

 Komplementarność z innymi Programami 
Operacyjnymi: 
− PO WER. 

12. Instrumenty   
terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

13. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 

Działanie 10.2  

Poddziałanie 
10.2.1 

 

Tryb konkursowy 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 
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za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

14.  Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów  
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.2 1. Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby 
powyżej 29 roku życia tzn. do projektu 
kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które  
w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 
30 rok życia (wiek uczestników określany jest na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie). 

2. W przypadku osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne grupę docelową stanowić mogą 
jedynie osoby, dla których ustalono pierwszy lub 
drugi profil pomocy (bezrobotni aktywni  
i bezrobotni wymagający wsparcia) zgodnie  
z art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.). 

3. Grupę docelową mogą stanowić  osoby 
odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako 
bezrobotne oraz członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, 
że należą do osób znajdujących się w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich 
gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych. 
W efekcie realizowanych działań musi nastąpić 
przejście osoby otrzymującej wsparcie  
z systemu ubezpieczeń społecznych rolników 
(KRUS) do ogólnego systemu ubezpieczeń 
społecznych (ZUS).   

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) i odpowiednie 
rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.  

4. Zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego, 
w szczególności: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, w tym w szczególności: 

Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie  
z wykorzystaniem następujących stawek 

ryczałtowych: 

 25 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie), 



  33 

 20 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do 2 
mln PLN włącznie), 

 15 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 5 
mln PLN włącznie), 

 10 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości przekraczającej 5 mln 
PLN); 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020, 

 regulamin konkursu. 

5. Beneficjent może dokonywać przesunięć  
w budżecie projektu określonym we wniosku do 
10% wartości środków w odniesieniu do zadania, 
z którego  przesuwane są środki jak i do zadania, 
na które przesuwane są środki w stosunku do 
zatwierdzonego wniosku.  

Szczegółowe zasady dokonywania przesunięć 
określone są w umowie o dofinansowanie 
projektu oraz w regulaminie konkursu. 

15. Warunki  
i planowany  
zakres stosowania  
cross-financingu 
(%) 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.2 W ramach Działania przewiduje się zastosowanie 
mechanizmu finansowania krzyżowego  
z zastrzeżeniem pułapu maksymalnej wartości 10% 
określonej na poziomie projektu. 

Cross-financing może dotyczyć jedynie takich 
wydatków, których poniesienie ściśle wynika  
z potrzeb realizacji projektu oraz jest wprost 
powiązane z głównymi zadaniami realizowanymi  
w ramach danego projektu. 

Szczegółowe warunki określają: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, 

 każdorazowo regulamin konkursu. 

16. Dopuszczalna 
maksymalna wartość 
zakupionych 
środków trwałych 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych 

Działanie 10.2 W ramach Działania maksymalna wartość 
zakupionych środków trwałych wynosi 10% 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Łączna wartość  wydatków poniesionych na zakup 
środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich  
oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może 
przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 

Szczegółowe warunki określają: 
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 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, 

 każdorazowo regulamin konkursu. 

17. Warunki 
uwzględniania 
dochodu w 
projekcie  
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.2 Szczegółowe warunki określają Wytyczne w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w zakresie 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

18. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Działanie 10.2 Szczegółowe warunki określają: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020; 

 regulamin konkursu. 

19. Pomoc publiczna  
i pomoc de minimis 
(rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna)  

Działanie 10.2                                                                                                                                                                                   O ile dotyczy: 

Pomoc de minimis/pomoc publiczna na szkolenia 
i/lub doradztwo/lub subsydiowane zatrudnienie. 

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013  
z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis,  

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  
z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu,  

 Rozporządzenie MIiR w sprawie udzielania 
pomocy de minimis i pomocy publicznej   
w ramach programów operacyjnych  
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020  (Dz. U. poz. 
488 z 2015 r.). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r.  
w sprawie organizowania prac 
interwencyjnych i robót publicznych oraz 
jednorazowej refundacji kosztów z tytułu 
opłaconych składek na ubezpieczenia 
społeczne (Dz. U. z 2014 poz. 864), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dokonywania z Funduszu Pracy refundacji 
kosztów wyposażenia lub doposażenia 
stanowiska pracy dla skierowania 
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bezrobotnego oraz przyznawania środków na 
podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U.  
z 2014 poz. 846), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r.  
w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy 
refundacji kosztów wyposażenia lub 
doposażenia stanowiska pracy dla 
skierowanego bezrobotnego oraz 
przyznawania środków na podjęcie 
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 poz. 
457). 

20.  Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania UE 
wydatków 
kwalifikowalnych 
na poziomie 
projektu  
(jeśli dotyczy)  

 Ogółem 

Działanie 10.2 85% 

Poddziałanie 
10.2.1 

 

85% 

 

21.  Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowanie  
z budżetu państwa 
lub innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

 Ogółem 

Działanie 10.2 95% 

Poddziałanie 
10.2.1 

 

95% 

Maksymalny poziom dofinansowania określony 
zostanie w regulaminie konkursu. 

 

22.  Minimalny wkład 
własny 
beneficjenta jako % 
wydatków 
kwalifikowalnych  
 

 Ogółem 

Działanie 10.2 5% 

Poddziałanie 
10.2.1 

 

5%23 

Minimalny poziom wkładu własnego określony 
zostanie w regulaminie konkursu. 

 

23. Minimalna 
i maksymalna 

 Ogółem 

Działanie 10.2 Minimalna wartość projektu - 100 000 

                                                
23

 Kwota wkładu własnego musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglona zgodnie z zasadami 
matematycznymi. 
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wartość projektu 
(PLN)  
(jeśli dotyczy)  

 

 

24. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

25. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe (EUR) 

(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

26. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 

27. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych oraz 
najważniejsze 
warunki 
przyznawania  

Nie dotyczy 

28. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 
finansowych 

Nie dotyczy 
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OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ 

1. Nazwa Działania/ 
Poddziałania  
 

Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych 
miejsc pracy  

Poddziałanie 
10.4.1 

 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez 
zastosowanie instrumentów zwrotnych  
i bezzwrotnych (projekty konkursowe) 

2. Cel/e 
szczegółowy/e 
Działania/ 
Poddziałania 

Działanie 10.4 Nie dotyczy 

Poddziałanie 
10.4.1 

 

 Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw 
tworzonych przez osoby bezrobotne i nieaktywne 
zawodowo 

 Zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw 
tworzonych przez osoby odchodzące z rolnictwa 

 Wzrost liczby nowopowstałych miejsc pracy  
w mikroprzedsiębiorstwach dzięki interwencji 
priorytetu 

3. Lista wskaźników 
rezultatu 
bezpośredniego  

Działanie 10.4  

Poddziałanie 
10.4.1 

 

 Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach 
udzielonych z EFS środków na podjęcie 
działalności gospodarczej 

4. Lista wskaźników 
produktu 

Działanie 10.4  

Poddziałanie 
10.4.1 

 

 Liczba osób pozostających bez pracy, które 
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

 Liczba osób pozostających bez pracy 
odchodzących z rolnictwa, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie działalności  
gospodarczej w programie 

 Liczba osób pozostających bez pracy, które 
skorzystały z instrumentów zwrotnych na 
podjęcie działalności gospodarczej w programie 

5. Typy projektów  Działanie 10.4  

Poddziałanie 
10.4.1 

 

1. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób 
planujących rozpoczęcie działalności 
gospodarczej, przez wyspecjalizowane instytucje 
oraz zgodnie z wypracowanymi i obowiązującymi 
standardami świadczenia usług (wsparcie 
doradczo – szkoleniowe stanowić będzie 
uzupełnienie dla typu operacji 2 i nie będzie 
mogło być realizowane samodzielnie).  

2.  Wsparcie na rozpoczęcie działalności 
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gospodarczej w formie:  

a) bezzwrotnej tj. dotacje wraz ze wsparciem 
pomostowym24, dla osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy (pozostających bez 
zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, 
znajdujących się w szczególnej  sytuacji na 
rynku pracy; 

b) instrumentów finansowych (w formie 
mikropożyczek) dla osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy (pozostających bez 
zatrudnienia) i nieaktywnych zawodowo, 
również tych które nie znajdują się  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy25. 

6. Typ beneficjenta  Działanie 10.4  

Poddziałanie 
10.4.1 

 

Wszystkie podmioty  z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów 
odrębnych), w tym m.in.  

 Lokalne Grupy Działania,   

 podmioty świadczące usługi dla 
przedsiębiorców, w tym Instytucje Otoczenia 
Biznesu, 

 podmioty wdrażające instrumenty finansowe. 

7. Grupa docelowa/ 
ostateczni odbiorcy 
wsparcia  

Działanie 10.4  

Poddziałanie 
10.4.1 

Osoby fizyczne nieposiadające zatrudnienia w wieku 
powyżej 29 roku życia26 zamierzające rozpocząć 
prowadzenie działalności gospodarczej,  
z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących 
działalność na podstawie odrębnych przepisów  
 w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień 
przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:  
a) w zakresie dotacji:  

 osoby bezrobotne, poszukujące pracy 
(pozostające bez zatrudnienia) i bierne 
zawodowo, znajdujące się w szczególnej 

 

                                                
24

 W przypadku projektów realizowanych przez MUP/PUP kwota dotacji może wynieść maksymalnie do 6-krotności wysokości 
przeciętnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 2, ust. 1, pkt. 28 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.), a zasady jej udzielania są zgodne z zapisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy oraz odpowiednimi aktami wykonawczymi. W przypadku projektów realizowanych przez podmioty inne niż MUP/PUP kwota 
dotacji może wynieść maksymalnie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę w gospodarce narodowej obowiązującego w dniu 
przyznania wsparcia. Wsparcie pomostowe udzielane jest w okresie od 6 do 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o udzielenie wsparcia 
pomostowego maksymalnie do wysokości minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia 
faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej (zgodnie z aktualnym wpisem do CEIDG lub KRS. 
25 Kwota mikropożyczki może wynieść maksymalnie do 100 tys. zł na osobę. Kwota mikropożyczki wynika z luki finansowej określonej na 
podstawie badania ewaluacyjnego pt. „Ocena ex-ante instrumentów finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Działalność gospodarcza rozpoczęta w ramach projektu musi być prowadzona przez okres co najmniej 
12 miesięcy od dnia uzyskania wpisu do CEIDG lub KRS. 
26

 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 



  39 

sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po  
50 r. życia27, z niepełnosprawnościami, 
długotrwale bezrobotne, 
niskowykwalifikowane, 

 osoby odchodzące z rolnictwa 
zarejestrowane jako bezrobotne oraz 
członkowie ich rodzin zarejestrowani jako 
bezrobotni, pod warunkiem, że należą do 
osób znajdujących się w szczególnej sytuacji 
na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie 
przekraczają 2 ha przeliczeniowych; 

b) w zakresie instrumentów finansowych:  

 osoby bezrobotne, poszukujące pracy 
(pozostające bez zatrudnienia) i bierne 
zawodowo, również te które nie znajdują się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 

 
W przypadku osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne grupę docelową stanowić mogą jedynie 
osoby, dla których ustalono pierwszy lub drugi profil 
pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni 
wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, 
z późn. zm.). 

8. Instytucja 
pośrednicząca 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.4 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

9. Instytucja 
wdrażająca  
(jeśli dotyczy) 

Nie dotyczy 

10. Kategoria(e) 
regionu(ów)  
wraz z 
przypisaniem  
kwot UE (EUR) 

Region słabiej 
rozwinięty 

Ogółem 

Działanie 10.4  

Poddziałanie 
10.4.1 

37 919 904 

11. Mechanizmy 
powiązania 
interwencji z innymi 
Działaniami/ 
Poddziałaniami  
w ramach PO lub  
z innymi PO 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.4  W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego 
wsparcia z innymi działaniami i osiami 
priorytetowymi RPOWŚ na lata 2014-2020: 

 Komitet Monitorujący RPOWŚ na lata  
2014-2020, 

− kryteria wyboru projektów, 
− działania w zakresie informacji i promocji, 
− monitoring i ewaluacja, 
− cross-financing. 

 W zakresie zapewnienia koordynacji udzielanego 

                                                
27 Osoby po 50 roku życia, to te, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat. Wiek uczestników określany jest na 
podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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wsparcia z innymi PO: 

 Linia demarkacyjna określająca podział 
interwencji pomiędzy poziom krajowy  
i regionalny, 

 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych,  

 Kontrakt Terytorialny dla Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, 

 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020, 

 Kryteria wyboru projektów. 

 Komplementarność z innymi Programami 
Operacyjnymi: 

 PO WER, 

 COSME, 

 PROW, 

 POPW. 
12. Instrumenty 

terytorialne 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.4  

Poddziałanie 
10.4.1 

W ramach Poddziałania 10.4.1 wydzielono kopertę 
finansowa dla OSI28: 

− obszary wiejskie o najgorszym dostępie do 
usług publicznych29 

Wartość koperty: 2 500 000 (EUR) 

13. Tryb(y) wyboru 
projektów 
oraz wskazanie 
podmiotu 
odpowiedzialnego 
za nabór i ocenę 
wniosków 
oraz przyjmowanie 
protestów  

Działanie 10.4 Nie dotyczy 

Poddziałanie 
10.4.1 

 

Tryb konkursowy 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach 

14. Limity 
i ograniczenia 
w realizacji 
projektów 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.4 1. Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby 
powyżej 29 roku życia tzn. do projektu 
kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które  
w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 
30 rok życia (wiek uczestników określany jest na 
podstawie daty urodzenia  
i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału  
w projekcie). 

2. W przypadku osób zarejestrowanych jako 

                                                
28

 OSI – Obszary Strategicznej Interwencji  - koncentracja terytorialna na obszarach o szczególnych potencjałach i barierach rozwojowych. 
29 Obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych – obszary zgodne z aktualnym Planem zagospodarowania przestrzennego 
województwa świętokrzyskiego. Do tych usług zaliczono: 

 usługi edukacyjne i szkoleniowe, 

 usługi medyczne, 

 usługi komunikacyjne, 

 usługi komunalne i związane z ochrona środowiska, 

 usługi kulturalne. 
W ramach EFS ten typ OSI wspierany jest w obszarze edukacji, włączenia społecznego i rynku pracy. 



  41 

bezrobotne grupę docelową stanowić mogą 
jedynie osoby, dla których ustalono pierwszy lub 
drugi profil pomocy (bezrobotni aktywni  
i bezrobotni wymagający wsparcia) zgodnie z art. 
33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

3. Na realizację instrumentów zwrotnych może 
zostać skierowane maksymalnie 20% alokacji PI. 

4. Wsparcie osób odchodzących z rolnictwa może 
dotyczyć wyłącznie osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne oraz członków ich rodzin 
zarejestrowanych jako bezrobotni, pod 
warunkiem, że należą do osób znajdujących się 
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich 
gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych.  

5. Warunkiem kwalifikowalności wydatków  
w zakresie projektów skierowanych do osób 
odchodzących z rolnictwa  jest, aby w efekcie 
realizowanych działań nastąpiło przejście osoby 
otrzymującej wsparcie z systemu ubezpieczeń 
społecznych rolników (KRUS) do ogólnego 
systemu ubezpieczeń (ZUS). 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.  
z 2015 r., poz. 149, z późn. zm.) i odpowiednie 
rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.  

6. Zgodnie z wytycznymi horyzontalnymi ministra 
właściwego ds. rozwoju regionalnego, 
w szczególności: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, w tym w szczególności: 

Koszty pośrednie rozliczane są wyłącznie  
z wykorzystaniem następujących stawek 

ryczałtowych: 

 25 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości do 1 mln PLN włącznie), 

 20 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości powyżej 1 mln PLN do  
2 mln PLN włącznie), 

 15 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 

projektów o wartości powyżej 2 mln PLN do 
5 mln PLN włącznie), 

 10 % kosztów bezpośrednich (w przypadku 
projektów o wartości przekraczającej 5 mln 
PLN); 
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 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 
2014-2020, 

 regulamin konkursu. 

7. Beneficjent może dokonywać przesunięć  
w budżecie projektu określonym we wniosku do 
10% wartości środków w odniesieniu do zadania, 
z którego  przesuwane są środki jak  
i do zadania, na które przesuwane są środki  
w stosunku do zatwierdzonego wniosku.  

Szczegółowe zasady dokonywania przesunięć 
określone są w umowie o dofinansowanie 
projektu oraz w regulaminie konkursu. 

15. Warunki  
i planowany  
zakres stosowania  
cross-financingu 
(%) 
(jeśli dotyczy) 

Działanie 10.4 W ramach Działania przewiduje się zastosowanie 
mechanizmu finansowania krzyżowego 
z zastrzeżeniem pułapu maksymalnej wartości 10% 
określonej na poziomie projektu. 

Cross-financing może dotyczyć jedynie takich 
wydatków, których poniesienie ściśle wynika  
z potrzeb realizacji projektu oraz jest wprost 
powiązane z głównymi zadaniami realizowanymi  
w ramach danego projektu. 

Szczegółowe warunki określają: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020, 

 każdorazowo regulamin konkursu. 

16. Dopuszczalna 

maksymalna 

wartość 

zakupionych 

środków trwałych 

jako % wydatków 

kwalifikowalnych 

Działanie 10.4 W ramach Działania maksymalna wartość 
zakupionych środków trwałych wynosi 10% 
wydatków kwalifikowalnych projektu. 

Łączna wartość  wydatków poniesionych na zakup 
środków trwałych w ramach kosztów bezpośrednich  
oraz wydatków w ramach cross-financingu nie może 
przekroczyć 10% wydatków kwalifikowalnych 
projektu. 

Szczegółowe warunki określają: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata 2014-2020; 

 każdorazowo regulamin konkursu. 

17. Warunki 
uwzględniania 

Działanie 10.4 Szczegółowe warunki określają Wytyczne  
w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie 
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dochodu  
w projekcie 
(jeśli dotyczy) 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

18. Warunki stosowania 
uproszczonych form 
rozliczania 
wydatków 
i planowany zakres 
systemu zaliczek 

Działanie 10.4 Szczegółowe warunki określają: 

 Wytyczne w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 regulamin konkursu. 

19. Pomoc publiczna 
i pomoc  
de minimis (rodzaj 
i przeznaczenie 
pomocy, unijna 
lub krajowa 
podstawa prawna)  

Działanie 10.4 O ile dotyczy: 

Pomoc de minimis/pomoc publiczna na szkolenia 
i/lub doradztwo/lub subsydiowane zatrudnienie. 

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013  
z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania 
art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej do pomocy de minimis,  

 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014  
z dnia 17.06.2014 r. uznające niektóre 
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 
wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 
Traktatu,  

 Rozporządzenie MIiR w sprawie udzielania 
pomocy de minimis i pomocy publicznej   
w ramach programów operacyjnych  
finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014-2020  (Dz. U. poz. 
488 z 2015 r.). 

20. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
UE wydatków 
kwalifikowalnych 
na poziomie 
projektu  
(jeśli dotyczy)  

 Ogółem 

Działanie 10.4 85% 

Poddziałanie 
10.4.1 

 

85% 

 

21. Maksymalny % 
poziom 
dofinansowania 
całkowitego 
wydatków 
kwalifikowalnych  
na poziomie 
projektu  
(środki UE + 
ewentualne 
współfinansowani
e z budżetu 
państwa lub 

 Ogółem 

Działanie 10.4 95% 

Poddziałanie 
10.4.1 

 

W zakresie dotacji: 

95% 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu będzie 
określony w regulaminie konkursu. 

Do uzupełnienia w zakresie instrumentów zwrotnych. 
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innych źródeł 
przyznawane 
beneficjentowi 
przez właściwą 
instytucję) 
(jeśli dotyczy)  

22. Minimalny wkład 
własny beneficjenta 
jako % wydatków 
kwalifikowalnych  
 

 Ogółem 

Działanie 10.4 5%  

Poddziałanie 
10.4.1 

W zakresie dotacji: 

5%30  

Minimalny wkład własny będzie określony  
w regulaminie konkursu. 

Do uzupełnienia w zakresie instrumentów zwrotnych. 

23. Minimalna 
i maksymalna 
wartość projektu 
(PLN) 

(jeśli dotyczy)  

 Ogółem 

Działanie 10.4 Nie dotyczy 

Poddziałanie 
10.4.1 

 

W zakresie dotacji: 

Minimalna wartość projektu – 1 000 000  

Do uzupełnienia w zakresie instrumentów zwrotnych. 

24. Minimalna 
i maksymalna 
wartość wydatków 
kwalifikowalnych 
projektu (PLN)  
(jeśli dotyczy) 

 Ogółem 

Działanie 10.4 Nie dotyczy 

25. Kwota alokacji UE 
na instrumenty 
finansowe (EUR)  
(jeśli dotyczy)  

 Ogółem 

Działanie 10.4  

Poddziałanie 
10.4.1 

Maksymalnie 20% wartości alokacji przeznaczonej 
na Działanie 10.4 

26. Mechanizm 
wdrażania 
instrumentów 
finansowych 

Działanie 10.4 Podmiot wdrażający instrumenty finansowe 

27. Rodzaj wsparcia 
instrumentów 
finansowych 
oraz najważniejsze 
warunki 
przyznawania 

Działanie 10.4  

Poddziałanie 
10.4.1 

 

Mikropożyczki 

 

28. Katalog 
ostatecznych 
odbiorców 
instrumentów 

Działanie 10.4  

Poddziałanie 
10.4.1 

Osoby fizyczne powyżej 29 roku życia31 
zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności 

                                                
30

 Kwota wkładu własnego musi być wyliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i zaokrąglona zgodnie z zasadami 
matematycznymi. 
31 Grupę docelową stanowić mogą jedynie osoby powyżej 29 roku życia (do projektu kwalifikować się będą wyłącznie osoby, które w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia). Wiek uczestników określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu 
rozpoczęcia udziału w projekcie. 
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finansowych gospodarczej, z wyłączeniem zarejestrowanych  
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub 
prowadzących działalność na podstawie odrębnych 
przepisów  w okresie 12 miesięcy poprzedzających 
dzień przystąpienia do projektu, które nie posiadają 
zatrudnienia, tj.: osoby bezrobotne, poszukujące 
pracy (pozostające bez zatrudnienia) i nieaktywne 
zawodowo, również te które nie znajdują się  
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 

W przypadku osób zarejestrowanych jako 
bezrobotne grupę docelową stanowić mogą jedynie 
osoby, dla których ustalono pierwszy lub drugi profil 
pomocy (bezrobotni aktywni i bezrobotni 
wymagający wsparcia) zgodnie z art. 33 ustawy  
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, 
z późn. zm.). 
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Załącznik nr 1 do SZOOP  

Tabela transpozycji PI na Działania/Poddziałania w poszczególnych  

osiach priorytetowych 

 

Nr i 
nazwa  

osi 
priorytet

owej 

Nr Działania 
Nr Poddziałania 

(jeśli dotyczy) 
Nr 
CT 

Nr PI 

 

Uwagi 
dodatkowe 

 1 - 7  

 

Do uzupełnienia na 
kolejnym etapie prac 

Do uzupełnienia na kolejnym 
etapie prac 

  

Zakres 
merytoryczny dla 
osi 1 – 7   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.  
Rozwój 
edukacji  
i aktywne 
społeczeń
stwo 
 

8.1 Równość 
mężczyzn i kobiet we 
wszystkich 
dziedzinach, w tym 
dostęp do 
zatrudnienia, rozwój 
kariery, godzenie 
życia zawodowego  
i prywatnego 

8.1.1 Zwiększanie dostępu do 
opieki nad dziećmi do lat 3 
(projekty konkursowe) 

8 8iv 
 

8.1.2 Zwiększanie dostępu do 
opieki nad dziećmi do lat 3 – 
ZIT (projekty konkursowe) 

8 8iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.2 Aktywne i zdrowe 
starzenie się 

8.2.1 Przeciwdziałanie 
przedwczesnemu opuszczaniu 
rynku pracy przez osoby  
w wieku aktywności 
zawodowej  
(projekty konkursowe) 

8 8vi 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.2.2  Wsparcie profilaktyki 
zdrowotnej w regionie  
(projekty konkursowe) 

8 8vi 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.2.3 Wsparcie profilaktyki 
zdrowotnej – ZIT  
(projekty konkursowe) 

8 8vi 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.3 Zwiększenie 
dostępu do wysokiej 
jakości edukacji 
przedszkolnej oraz 

8.3.1 Upowszechnianie  
i wzrost jakości edukacji 
przedszkolnej  
(projekty konkursowe) 

10 10i 
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kształcenia 
podstawowego, 
gimnazjalnego  
i ponadgimnazjalnego 

8.3.2 Wsparcie kształcenia 
podstawowego w zakresie 
kompetencji kluczowych 
(projekty konkursowe) 

10 10i 

 

8.3.3 Rozwój edukacji 
kształcenia ogólnego  
w zakresie stosowania TIK 
(projekty konkursowe) 

10 10i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.3.4 Rozwój szkolnictwa 
ponadpodstawowego  
w budowaniu kompetencji 
kluczowych  
(projekty konkursowe) 

10 10i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.3.5 Realizacja programu 
stypendialnego skierowanego 
do uczniów szkół 
ponadpodstawowych  
(projekt pozakonkursowy) 

10 10i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.3.6 Wzrost jakości edukacji 
ogólnej – ZIT  
(projekty konkursowe) 

10 10i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.4 Kształcenie 
ustawiczne osób 
dorosłych 

8.4.1 Podnoszenie 
umiejętności lub kwalifikacji 
osób dorosłych w obszarze 
ICT i języków obcych – 
Operator PSF  
(projekty konkursowe) 

10 10iii 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.4.2 Podnoszenie 
umiejętności lub kwalifikacji 
osób dorosłych w obszarze 
ICT i języków obcych poprzez 
realizację oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych 
(projekty konkursowe) 

10 10iii 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.4.3 Podnoszenie 
umiejętności lub kwalifikacji 
osób dorosłych w obszarze 
ICT i języków obcych poprzez 
realizację oddolnych inicjatyw 
edukacyjnych – ZIT  
(projekty konkursowe) 

10 10iii 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 
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8.5 Rozwój i wysoka 
jakość szkolnictwa 
zawodowego oraz 
kształcenia 
ustawicznego 

8.5.1 Podniesienie jakości 
kształcenia zawodowego oraz 
wsparcie na rzecz tworzenia  
i rozwoju CKZiU  
(projekty konkursowe) 

10 10iv 

 

8.5.2 Realizacja programu 
stypendialnego skierowanego 
do uczniów zdolnych szkół 
kształcenia zawodowego 
(projekt pozakonkursowy) 

10 10iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

 8.5.3 Edukacja  formalna  
i pozaformalna osób dorosłych 
(projekty konkursowe) 

10 10iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

8.5.4 Kształcenie ustawiczne – 
ZIT (projekty konkursowe) 

10 10iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

9. 
Włączenie 
społeczne  
i walka z 
ubóstwem 
 

9.1 Aktywna 
integracja 
zwiększająca szanse 
na zatrudnienie 
(projekty konkursowe) 

Nie dotyczy 9 9i 

 

9.2 Ułatwienie 
dostępu do wysokiej 
jakości usług 
społecznych  
i zdrowotnych 

9.2.1 Rozwój wysokiej jakości 
usług społecznych  
(projekty konkursowe) 

9 9iv 

 

9.2.2 Rozwój wysokiej jakości 
usług społecznych  
i zdrowotnych – ZIT  
(projekty konkursowe) 

9 9iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

9.2.3 Rozwój wysokiej jakości 
usług zdrowotnych  
(projekty konkursowe) 

9 9iv 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

9.3 Wspieranie 
ekonomii  
i przedsiębiorczości 
społecznej w celu 
ułatwienia dostępu do 

9.3.1 Wsparcie sektora 
ekonomii społecznej  
(projekty konkursowe) 

9 9v 

 

9.3.2 Koordynacja działań na 
rzecz ekonomii społecznej 

9 9v 
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zatrudnienia. (projekt pozakonkursowy) 

10.  

Otwarty 
rynek 
pracy   

10.1 Działania 
publicznych służb 
zatrudnienia na rzecz 
podniesienia 
aktywności 
zawodowej osób 
powyżej 29 roku życia 
(projekty 
pozakonkursowe) 

Nie dotyczy 8 8i 

 

10.2 Działania na 
rzecz podniesienia 
aktywności 
zawodowej osób 
powyżej 29 roku życia 

10.2.1 Wsparcie aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 
roku życia pozostających bez 
zatrudnienia  
(projekty konkursowe) 

8 8i 

 

10.2.2 Wsparcie aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 
roku życia pozostających bez 
zatrudnienia – ZIT  
(projekty konkursowe) 

8 8i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

10.3 Mobilność 
zawodowa                      
i geograficzna w 
ramach sieci Eures 
wspierana przez 
publiczne służby 
zatrudnienia, WK 
OHP oraz podmioty 
akredytowane przez 
MPiPS 

10.3.1 Mobilność zawodowa             
i geograficzna w ramach sieci 
Eures, wspierana przez 
publiczne służby zatrudnienia 
(projekty pozakonkursowe) 

8 8i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

10.3.2 Mobilność zawodowa  
i geograficzna w ramach sieci 
Eures, wspierana przez  
WK OHP oraz podmioty 
akredytowane przez MPiPS 
(projekty konkursowe). 

8 8i 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

10.4 Rozwój 
przedsiębiorczości                
i tworzenie nowych 
miejsc pracy 

 

10.4.1 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości poprzez 
zastosowanie instrumentów 
zwrotnych i bezzwrotnych 
(projekty konkursowe) 

8 8iii 

 

10.4.2 Wsparcie rozwoju 
przedsiębiorczości poprzez 
zastosowanie instrumentów 
bezzwrotnych - ZIT (projekty 
konkursowe) 

8 8iii 

Zakres 
merytoryczny dla 
poddziałania   
w pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

10.5 Przystosowanie 
pracowników, 
przedsiębiorstw  
i przedsiębiorców do 

Nie dotyczy 8 8v 

Zakres 
merytoryczny dla 
działania  w 
pozostałych 
częściach SZOOP 
zostanie 
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zmian  
(projekty konkursowe) 

uzupełniony na 
kolejnym etapie 
prac. 

 

 

 



Załącznik nr 2 do SZOOP  

Tabela wskaźników rezultatu bezpośredniego i produktu dla Działań i Poddziałań 

 

WSKAŹNIKI REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

miary 

Kategoria  
regionu 

Wartość 
bazowa 

Rok  
bazowy 

Szacowana 
wartość 

docelowa 
(2023) 

Źródło 

 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Działanie 8.3  

Poddziałanie  8.3.1  Brak wskaźnika 

Poddziałanie  8.3.2 

Liczba uczniów, którzy nabyli 
kompetencje kluczowe po opuszczeniu 
programu 

osoba Słabiej 
rozwinięty 100% 2013 90% SL2014 

Liczba szkół, w których pracownie 
przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie do prowadzenia zajęć 
edukacyjnych 

szt. Słabiej 
rozwinięty 

97% 2013 97% SL2014 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 
kwalifikacje lub nabyli kompetencje po 
opuszczeniu programu 

osoba Słabiej 
rozwinięty 

74% 2013 80% SL2014 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy 

Działanie 10.1 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) 

 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie  
z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie (C)  
 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
55% 2013 55% SL 2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie (C)  

osoba Słabiej 
rozwinięty 

54% 2013 54% SL 2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie (C)  

osoba Słabiej 
rozwinięty 

53% 2013 53% SL 2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C)  

 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie  
z długotrwale bezrobotnymi) objętych 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
39% 2013 39% SL 2014 
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wsparciem w programie (C)  
 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie (C)  

osoba Słabiej 
rozwinięty 

39% 2013 39% SL 2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie (C) osoba 

Słabiej 
rozwinięty 

39% 2013 39% SL 2014 

Liczba utworzonych miejsc pracy  
w ramach udzielonych z EFS środków 
na podjęcie działalności gospodarczej 

szt. Słabiej 
rozwinięty 

7120 2013 2163 SL 2014 

Działanie 10.2 
Liczba osób pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) (C) 

 

Poddziałanie 10.2.1 

 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie  
z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie (C)  
 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
55% 2013 55% SL 2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie (C)  

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
54% 2013 54% SL 2014 

Liczba osób biernych zawodowo objętych 
wsparciem w programie (C)  

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
41% 2013 41% SL 2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie (C)  

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
53% 2013 53% SL 2014 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu (C)  

 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie  
z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie (C)  
 

osoba Słabiej 
rozwinięty 

39% 2013 39% SL 2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie (C)  

osoba Słabiej 
rozwinięty 

39% 2013 39% SL 2014 

Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie (C)  

osoba Słabiej 
rozwinięty 

39% 2013 39% SL 2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie (C) osoba Słabiej 

rozwinięty 
39% 2013 39% SL 2014 

Liczba utworzonych miejsc pracy  
w ramach udzielonych z EFS środków 
na podjęcie działalności 
gospodarczej. 
 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 

podlega 
monito-
rowaniu 

n/d 
podlega 
monito-
rowaniu 



  54 

Działanie 10.4 

Poddziałanie 10.4.1 
Liczba utworzonych miejsc pracy  
w ramach udzielonych z EFS środków 
na podjęcie działalności gospodarczej 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
1697 2013 2601 SL 2014 



WSKAŹNIKI PRODUKTU  

 Nazwa wskaźnika 
Jednostka 

 miary 
Kategoria 
 regionu 

Wartość 
pośrednia  

(2018) 

Szacowana 
wartość 

docelowa (2023) 
Źródło 

Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

Działanie 8.3  

Poddziałanie  8.3.1  

Liczba dzieci objętych w ramach 
programu dodatkowymi zajęciami 
zwiększającymi ich szanse edukacyjne 
w edukacji przedszkolnej  

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
1551 3969 SL 2014 

Liczba miejsc wychowania 
przedszkolnego dofinansowanych  
w programie  

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1190 SL 2014 

Poddziałanie 8.3.2 

Liczba uczniów objętych wsparciem  
w zakresie rozwijania kompetencji 
kluczowych w programie  

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 9870 SL 2014 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem  
w programie  
 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1512 SL 2014 

Liczba szkół, których pracownie 
przedmiotowe zostały doposażone  
w programie 

szt. 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 58 SL 2014 

Oś priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy 

Działanie 10.1 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie  
z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

osoba Słabiej 
rozwinięty 

8103 19741 SL 2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 7463 SL 2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 770 SL 2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 2249 SL 2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 6077 SL 2014 

Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 2068 SL 2014 

Działanie 10.2 
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Poddziałanie 10.2.1 

 

Liczba osób bezrobotnych (łącznie  
z długotrwale bezrobotnymi) objętych 
wsparciem w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
3127 8240 SL 2014 

Liczba osób długotrwale bezrobotnych 
objętych wsparciem w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 2935 SL 2014 

Liczba osób biernych zawodowo 
objętych wsparciem w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 732 SL 2014 

Liczba osób z niepełnosprawnościami 
objętych wsparciem w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 294 SL 2014 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej 
objętych wsparciem w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 860 SL 2014 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach 
objętych wsparciem w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 2324 SL 2014 

Liczba osób, które otrzymały 
bezzwrotne środki na podjęcie 
działalności gospodarczej w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d n/d 

podlega 
monito-
rowaniu 

Działanie 10.4 

Poddziałanie 10.4.1 

 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej  
w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 1827 SL 2014 

Liczba osób pozostających bez pracy 
odchodzących z rolnictwa, które 
otrzymały bezzwrotne środki na 
podjęcie działalności gospodarczej  
w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 338 SL 2014 

Liczba osób pozostających bez pracy, 
które skorzystały z instrumentów 
zwrotnych na podjęcie działalności 
gospodarczej w programie 

osoba 
Słabiej 

rozwinięty 
n/d 449 SL 2014 
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Załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014 – 2020 

OGÓLNE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA WSZYSTKICH 

DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020  
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KRYTERIA FORMALNE 

L.P Nazwa kryterium Definicja kryterium 

Zastosowanie 

Opis znaczenia 
Konkursowe 

Pozakonkurso
we 

1.  

Wniosek złożono w terminie 
wskazanym w regulaminie 
konkursu. 

Wniosek wpłynął do Instytucji 
Organizującej  Konkurs (IOK) w 
terminie określonym w regulaminie 
konkursu. Zachowanie terminu 
oznacza złożenie wniosku do IOK 
w wersji papierowej oraz tożsamej 
wersji elektronicznej przesłanej za 
pomocą systemu 
teleinformatycznego do dnia 
wyznaczonego w regulaminie 
konkursu. 

  Nie dotyczy 

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające 
danego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny 
formalnej. 

2.  

Wniosek złożono w terminie 
wskazanym w wezwaniu do 
złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu 
pozakonkursowego.  

Wniosek wpłynął do Instytucji 
Ogłaszającej Nabór Projektów 
Pozakonkursowych w terminie 
określonym w wezwaniu do 
złożenia wniosku. 
Zachowanie terminu oznacza 
złożenie wniosku do Instytucji 
Ogłaszającej Nabór Projektów 
Pozakonkursowych w wersji 
papierowej oraz tożsamej wersji 
elektronicznej przesłanej za 
pomocą systemu 
teleinformatycznego do dnia 
wyznaczonego w wezwaniu do 
złożenia wniosku. 

   Nie dotyczy   

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające 
danego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny 
formalnej.  

3.  

Wniosek nie został usunięty  
z wykazu projektów 
zidentyfikowanych, 
stanowiącego załącznik do 
SzOOP. 

Wniosek, który został wykreślony  
z wykazu projektów 
zidentyfikowanych nie może 
zostać wybrany do 
dofinansowania. 

Nie dotyczy   

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające 
danego kryterium  są 
odrzucane na etapie oceny 
formalnej. 

4.  
Wniosek został złożony we 
właściwej instytucji. 

Wnioskodawca złożył wniosek  
o dofinansowanie w Instytucji     

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające 
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Organizującej Konkurs/Instytucji 
Ogłaszającej Nabór Projektów 
Pozakonkursowych. 

danego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny 
formalnej. 

5.  

Wnioskodawca jest 
podmiotem uprawnionym do 
ubiegania się  
o dofinansowanie.  

Wnioskodawca zgodnie z SZOOP 
RPOWŚ 2014-2020 jest 
podmiotem uprawnionym do 
ubiegania się o dofinansowanie w 
ramach Działania/Poddziałania. 

    

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające 
danego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny 
formalnej. 

6.  

Wniosek został sporządzony  
w języku polskim. 

Wnioskodawca zobligowany jest 
do wypełnienia wniosku w języku 
polskim. 

    

Weryfikacja  „0-1”. 

Projekty niespełniające 
danego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny 
formalnej. 

7.  

Wniosek został złożony w 
dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach  
w wersji papierowej 
zgodnych  
z przekazaną wersją 
elektroniczną (suma 
kontrolna obu wersji musi być 
tożsama). 

Wnioskodawca zobowiązany jest 
przygotować wniosek w formie 
papierowej w dwóch 
egzemplarzach (oryginał oraz 
kopia poświadczona za zgodność 
z oryginałem lub 2 oryginały). 
Forma papierowa wniosku musi 
być tożsama z wersją 
elektroniczną wniosku przekazaną 
przez LSI. 

    

Weryfikacja  „0-1”. 

W przypadku projektów 
konkursowych spełnienie 
kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające 
danego kryterium są 
odrzucane na etapie oceny 
formalnej. 

W przypadku projektów 
pozakonkursowych istnieje 
możliwość uzupełnienia 
wniosku na zasadach 
określonych w ogłoszeniu o 
naborze projektów 
pozakonkursowych. 

8.  

Projektodawca składa nie  
więcej niż jeden wniosek  
o dofinansowanie projektu  
w ramach konkursu jako 
Wnioskodawca/Lider i/lub  

Wprowadzenie kryterium ma na 
celu umożliwienie realizowania 
projektów przez większą liczbę 
Wnioskodawców. 
Kryterium w przedmiotowym 

 
 
 
 

  

Nie dotyczy 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające danego 
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występuje  jako partner 
maksymalnie w jednym 
wniosku złożonym w ramach 
konkursu.  

brzmieniu odnosi się do 
występowania danego podmiotu w 
charakterze beneficjenta lub 
partnera. Oznacza to, że podmiot 
składając wniosek o 
dofinansowanie w charakterze 
beneficjenta może występować 
maksymalnie w jednym wniosku 
złożonym w ramach konkursu.  
W przypadku występowania przez 
Wnioskodawcę/Lidera  w ramach 
konkursu w charakterze 
beneficjenta, jak i partnera  
w większej ilości wniosków, 
Instytucja Organizująca Konkurs 
odrzuca wszystkie złożone w 
odpowiedzi na konkurs wnioski,  
w których ten podmiot występuje  
w związku z niespełnieniem przez 
beneficjenta przedmiotowego 
kryterium.  
W przypadku wycofania wniosku  
o dofinansowanie Wnioskodawca 
ma prawo złożyć kolejny wniosek.  
W przypadku JST powyższe 
ograniczenie dotyczy wniosków 
składanych przez poszczególne 
jednostki organizacyjne danej 
jednostki samorządu 
terytorialnego, które są prawnie 
niewyodrębnione.  
W przypadku podmiotów, których 
oddziały terenowe/okręgowe nie 
posiadają osobowości prawnej, 
oddziały te mogą składać wnioski 
w ramach danego konkursu po 
uzyskaniu zgody jednostki 
centralnej tj. pełnomocnictwa 

(nie dotyczy 
konkursu 

ogłoszonego  
w ramach 

Poddziałania 
9.3.1 ) 

kryterium są odrzucane na 
etapie oceny formalnej. 
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szczególnego do działania w 
ramach danego konkursu, w 
imieniu tego podmiotu. 
Złożenie wniosku o 
dofinansowanie przez oddział 
terenowy nieposiadający 
osobowości prawnej nie 
wyczerpuje limitu 1 wniosku przez 
zarząd lub pozostałe oddziały 
terenowe. 
Kryterium zostanie zweryfikowane 
na etapie rejestracji wniosków  
o dofinansowanie. 

9.  

Potencjał finansowy 
Wnioskodawcy i Partnera 
(jeśli dotyczy). 

Wnioskodawca oraz partnerzy 
krajowi32 (o ile dotyczy), 
ponoszący wydatki w danym 
projekcie z EFS, posiadają łączny 
obrót za ostatni zatwierdzony rok 
obrotowy zgodnie z ustawą z dnia 
29 września 1994 r.  
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 330, z późn. zm.) (jeśli 
dotyczy) lub za ostatni zamknięty  
i zatwierdzony rok kalendarzowy 
równy lub wyższy od łącznych 
rocznych wydatków w ocenianym 
projekcie, którego  stroną umowy 
o dofinansowanie jest instytucja,  
w której dokonywana jest ocena 
formalno-merytoryczna wniosku  
w roku kalendarzowym, w którym 
wydatki są najwyższe.33 

  Nie dotyczy 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające danego 
kryterium są odrzucane na 
etapie oceny formalnej. 

 

10.  
Wnioskodawca w okresie 
realizacji projektu prowadzi 

Wprowadzenie kryterium 
uzasadnia konieczność 

    
Weryfikacja  „0-1”. 

                                                
32 W przypadku podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych jako obroty należy rozumieć wartość przychodów (w tym przychodów osiągniętych z tytułu otrzymanego 
dofinansowania na realizację projektów) osiągniętych w ostatnim zatwierdzonym roku przez danego Wnioskodawcę/Partnera (o ile dotyczy) na dzień składania wniosku o dofinansowanie. W 
przypadku projektów, w których udzielane jest wsparcie zwrotne w postaci pożyczek lub poręczeń jako obrót należy rozumieć kwotę kapitału pożyczkowego i poręczeniowego, jakim dysponowali 

Wnioskodawca/Partnerzy (o ile dotyczy) w poprzednim zamkniętym i zatwierdzonym roku obrotowym. 
33 W przypadku gdy projekt trwa dłużej niż jeden rok kalendarzowy należy wartość obrotów odnieść do roku realizacji projektu, w którym wartość planowanych wydatków jest najwyższa. 
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biuro projektu (lub posiada 
siedzibę, filię, delegaturę, 
oddział, czy inną prawnie 
dozwoloną formę 
organizacyjną działalności 
podmiotu) na terenie 
województwa 
świętokrzyskiego  
z możliwością udostępnienia 
pełnej dokumentacji 
wdrażanego projektu oraz 
zapewniające uczestnikom 
projektu możliwość 
osobistego kontaktu z jego 
kadrą.   

usprawnienia kontaktu pomiędzy 
Wnioskodawcą, a osobami 
korzystającymi ze wsparcia, jak 
również  pomiędzy 
Wnioskodawcą, a Instytucją 
Zarządzającą. 
 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające danego 
kryterium są odrzucane na 
etapie oceny formalnej. 

 

11.  

Projekt jest skierowany do 
grup docelowych z obszaru 
województwa 
świętokrzyskiego  
(które w przypadku osób 
fizycznych - uczą się, pracują 
lub zamieszkują na obszarze 
województwa 
świętokrzyskiego w 
rozumieniu przepisów 
Kodeksu Cywilnego;  
w przypadku innych 
podmiotów - posiadają 
jednostkę organizacyjną na 
obszarze województwa 
świętokrzyskiego).            

Skierowanie wsparcia do osób 
pracujących/uczących się lub 
zamieszkałych na terenie 
województwa świętokrzyskiego 
(lub innych podmiotów) jest 
podyktowane regionalnym 
charakterem przewidzianego 
wsparcia oraz wynika z 
konieczności wspierania 
mieszkańców regionu. 
 

 

 

 

 

 

  
(nie dotyczy 

Działań/ 
Poddziałań   

realizowanych  
na obszarze 

ZIT*) 

  

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające danego 
kryterium są odrzucane na 
etapie oceny formalnej. 

 

12.  

W przypadku projektu 
partnerskiego spełnione 
zostały wymogi dotyczące: 
1) wyboru Partnerów spoza 

sektora finansów 
publicznych, o których 
mowa w art. 33 ust. 2-4 

Ocenie podlega spełnienie 
wymogów odnoszonych się do 
wyboru Partnera spoza sektora 
finansów publicznych jak  
i braku powiązań pomiędzy 
podmiotami tworzącymi 
partnerstwo - treść wniosku  

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

  

 

 
 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające danego 
kryterium są odrzucane na 
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ustawy o zasadach 
realizacji programów w 
zakresie polityki spójności 
finansowanych  
w perspektywie 2014-
2020 (o ile dotyczy)  
oraz 

2) braku powiązań, o których 
mowa w art. 33 ust. 6 
ustawy o zasadach 
realizacji programów  
w zakresie polityki 
spójności finansowanych  
w perspektywie 2014-
2020 oraz w 
Szczegółowym Opisie Osi 
Priorytetowych RPOWŚ, 
pomiędzy podmiotami 
tworzącymi partnerstwo. 

o dofinansowanie musi zawierać 
precyzyjne  informacje  odnoszące 
się do wskazanych wymogów.   
 

  etapie oceny formalnej. 

13.  

Wnioskodawca oraz 
Partner/Partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej.  

Wnioskodawca oraz 
Partner/Partnerzy (jeśli dotyczy) 
nie mogą być podmiotami 
wykluczonymi z możliwości 
otrzymania dofinansowania ze 
środków UE, lub wobec których 
orzeczono zakaz dostępu do 
środków UE na podstawie 
odrębnych przepisów takich jakich 
jak:  
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (tj. Dz. U.2013 r. 
poz. 885 z późn. zm.); 

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium 

  
(nie dotyczy 
projektów 

realizowanych 
przez 

jednostki 
samorządu 

terytorialnego) 
 

 

  
(nie dotyczy 
projektów 

realizowanych 
przez 

jednostki 
samorządu 

terytorialnego) 
 
 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. Projekty 
niespełniające danego 
kryterium są odrzucane na 
etapie oceny formalnej. 
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Rzeczypospolitej Polskiej  
(Dz. U. poz. 769); 

- art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 
28 października 2002 r.  
o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (t.j. Dz. U. 2015 
r. poz. 28 z późn. zm.)  

* Działania/Poddziałania są określone szczegółowo w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Świętokrzyskiego na rok 2016 
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KRYTERIA MERYTORYCZNE – weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

L.P Nazwa kryterium Definicja kryterium 

Zastosowanie 

Opis znaczenia Waga punktowa 
Konkursowe 

Pozakonkurs
owe 

1.  

Ocena zgodności 
projektu z właściwym 
celem szczegółowym 
Priorytetu 
Inwestycyjnego, w tym: 

 wskazanie celu 
szczegółowego 
Priorytetu 
Inwestycyjnego, do 
którego osiągnięcia 
przyczyni się 
realizacja projektu, 

 określenie sposobu 
mierzenia realizacji 
wskazanego celu, 

 ustalenie 
wskaźników 
realizacji celu – 
wskaźniki rezultatu i 
produktu, jednostek 
pomiaru 
wskaźników, 

 określenie wartości 
bazowej i docelowej 
wskaźnika rezultatu, 

 określenie wartość 
docelowej 
wskaźnika produktu, 
powiązanego ze 
wskaźnikiem 
rezultatu, 

Wskazanie zgodności projektu  
z właściwym celem 
szczegółowym Priorytetu 
Inwestycyjnego oraz ustalenie 
wskaźników rezultatu  
i produktu, które powinny być  
w prawidłowy sposób 
skwantyfikowane  
i odpowiadać celom  
założonym w projekcie. 

    

Ocena spełnienia 
kryteriów 
merytorycznych 
dokonywana jest  
w ramach skali 
punktowej od 0-100 
punktów niezależnie 
przez dwóch 
członków KOP 
wybranych  
w drodze losowania. 
Spełnienie przez 
projekt kryteriów 
merytorycznych w 
minimalnym 
zakresie oznacza 
uzyskanie od 
każdego 
oceniającego co 
najmniej 60 
punktów,  
a także co najmniej 
60% punktów od 
każdego  
z obydwu 
oceniających za 
spełnienia 
poszczególnych 
kryteriów. 
Ostateczna ocena 
projektu stanowi 
średnią 

W przypadku 
projektów 
konkursowych: 

10/6 

albo 

7/5 
(dotyczy wyłącznie 
projektów, których 
wnioskowana 
kwota 
dofinansowania 
jest równa albo 
przekracza 2 mln 
zł). 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 
podział punktów 
na każdą z części 
składowych 
kryterium. 

W przypadku 
projektów 
pozakonkursowych 
projekty 
niespełniające 
kryterium 
kierowane są do 
poprawy lub 
uzupełnienia. 
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 określenie, w jaki 
sposób i na jakiej 
podstawie mierzone 
będą wskaźniki 
realizacji celu/ów 
(ustalenie źródeł 
weryfikacji/ 
pozyskania danych 
do pomiaru 
wskaźników oraz 
częstotliwości ich  
pomiaru). 

arytmetyczną 
ogólnej liczby 
punktów 
przyznanych przez 
obydwu 
oceniających. 
Istnieje możliwość 
dokonania oceny 
kryterium i 
skierowania projektu 
do negocjacji we 
wskazanym w 
karcie oceny 
zakresie 
dotyczącym 
warunkowo 
dokonanej oceny. 
 
W przypadku 
projektów 
pozakonkursowych 
ocena spełniania 
kryterium polega na 
przypisaniu im 
wartości logicznych 
„tak”, „nie” albo 
stwierdzeniu, że 
kryterium nie 
dotyczy danego 
projektu. 
Przypisanie 
wnioskowi wartości 
„nie” powoduje 
przekazanie 
projektu do poprawy  
i uzupełnienia. 
 

2.  

Wskazanie celu 
głównego projektu i 
opisanie, w jaki sposób 
projekt przyczyni się do 
osiągnięcia celu 
szczegółowego 
Priorytetu 
Inwestycyjnego. 

Cele projektu powinny 
odpowiadać na zdiagnozowane 
problemy i przyczyniać się do 
osiągnięcia zakładanych 
rezultatów.  
 

    

W przypadku 
projektów 
konkursowych: 

5/3 

W przypadku 
projektów 
pozakonkursowych 
projekty 
niespełniające 
kryterium 
kierowane są do 
poprawy lub 
uzupełnienia. 

3.  

Dobór grupy docelowej - 
osób i/lub instytucji, w 
tym: 

- opis i uzasadnienie 
grupy docelowej, 

 potrzeby i 
oczekiwania 
uczestników  
w kontekście 
wsparcia, które ma 
być udzielane w 

Opis grupy docelowej powinien 
zawierać  istotne cechy 
uczestników (osób lub 
podmiotów), którzy zostaną 
objęci wsparciem. Weryfikowane 
będzie również uwzględnienie 
Zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami. 
W ramach kryterium 
weryfikowany będzie sposób 

    

W przypadku 
projektów 
konkursowych: 

10/6 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 
podział punktów 
na każdą z części 
składowych 
kryterium. 
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ramach projektu, 

 bariery, na które 
napotykają 
uczestnicy projektu, 

 sposób rekrutacji 
uczestników 
projektu,  
w tym jakimi 
kryteriami posłuży 
się Wnioskodawca 
podczas rekrutacji, 
uwzględniając 
podział K/M i 
kwestię zapewnienia 
dostępności dla 
osób z 
niepełnosprawności
ami. 

rekrutacji, w tym:  

 plan i harmonogram jej 
przeprowadzenia;  

 katalog niedyskryminacyjnych 
kryteriów wyboru; 

 zapobieganie ewentualnym 
problemom związanym z 
rekrutacją grupy docelowej.  

W przypadku 
projektów 
pozakonkursowych 
projekty 
niespełniające 
kryterium 
kierowane są do 
poprawy lub 
uzupełnienia. 
 

4.  

Ryzyko nieosiągnięcia 
założeń projektu 
(dotyczy projektów, 
których wnioskowana 
kwota dofinansowania 
jest równa albo 
przekracza 2 mln zł),  
w tym opis: 

 sytuacji, których 
wystąpienie utrudni 
lub uniemożliwi 
osiągnięcie wartości 
docelowej 
wskaźników 
rezultatu, 

 sposobu identyfikacji 
wystąpienia takich 
sytuacji (zajścia 
ryzyka), 

Wnioskodawca zobowiązany jest 
do zidentyfikowania sytuacji, 
których wystąpienie utrudni lub 
uniemożliwi osiągniecie celów 
i/lub wskaźników. Dotyczy 
projektów, których kwota 
dofinansowania jest równa albo 
przekracza 2 mln zł.  

    

W przypadku 
projektów 
konkursowych: 

0/0 

albo 

3/2 

(dotyczy wyłącznie 
projektów, których 
wnioskowana 
kwota 
dofinansowania 
jest równa albo 
przekracza 2 mln 
zł). 

W przypadku 
projektów 
pozakonkursowych 
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 działań, które 
zostaną podjęte, aby 
zapobiec 
wystąpieniu ryzyka  
i jakie będą mogły 
zostać podjęte, aby 
zminimalizować 
skutki wystąpienia 
ryzyka. 

projekty 
niespełniające 
kryterium 
kierowane są do 
poprawy lub 
uzupełnienia. 

5.  

Zadania, w tym: trafność 
doboru zadań i ich opis  
w kontekście 
osiągnięcia 
celów/wskaźników 
projektu, z 
uwzględnieniem 
trwałości rezultatów 
projektu, racjonalności 
harmonogramu 
realizacji projektu.  
 
 

Należy szczegółowo opisać 
zadania, które będą 
podejmowane i uzasadnić 
potrzebę ich realizacji w 
projekcie. Wskazać należy także 
zadanie/zadania, w 
którym/których będą prowadzone 
działania na rzecz wyrównywania 
szans płci w projekcie, jak 
również w jaki sposób projekt 
realizować będzie zasadę 
równości szans i dostępności dla 
osób z niepełnosprawnościami. 
W punkcie tym weryfikowane 
będą również wartości 
wskaźników, które zostaną 
osiągnięte w ramach zadań. 
Wnioskodawca powinien 
przypisać także Partnerów do 
zadań, za których wykonanie 
będą oni odpowiedzialni  
w ramach projektu, jak również 
uzasadnić wybór Partnerów do 
realizacji poszczególnych zadań 
(o ile dotyczy). 
Ocenie podlegać będzie również 
trwałość rezultatów projektu jak  
i racjonalności harmonogramu 
realizacji projektu.  

    

W przypadku 
projektów 
konkursowych: 

25/15 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 
podział punktów 
na każdą z części 
składowych 
kryterium. 

W przypadku 
projektów 
pozakonkursowych 
projekty 
niespełniające 
kryterium 
kierowane są do 
poprawy lub 
uzupełnienia. 
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6.  

Zaangażowanie 
potencjału 
Wnioskodawcy  
i Partnerów (o ile 
dotyczy), w tym  
w szczególności: 

 zasobów 
finansowych, jakie 
wniesie do projektu 
Wnioskodawca  
i Partnerzy (o ile 
dotyczy); 

 potencjał kadrowy 
 i merytoryczny 
Wnioskodawcy i 
Partnerów (o ile 
dotyczy) i sposobu 
jego wykorzystania 
w ramach projektu 
(kluczowych osób, 
które zostaną 
zaangażowane do 
realizacji projektu 
oraz ich planowanej 
funkcji  
w projekcie, know-
how); 

 potencjał techniczny, 
tj. posiadane lub 
pozyskane zaplecze, 
pomieszczenie, 
sprzęt, który 
Wnioskodawca/ 
Partnerzy (o ile 
dotyczy) mogą 
wykazać w projekcie 
i sposobu jego 

W ramach kryterium 
przeprowadzona zostanie ocena 
potencjału finansowego, 
kadrowego/merytorycznego oraz 
technicznego 
Wnioskodawcy/Partnera.  
 

    

W przypadku 
projektów 
konkursowych: 

10/6 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 
podział punktów 
na każdą z części 
składowych 
kryterium. 

W przypadku 
projektów 
pozakonkursowych 
projekty 
niespełniające 
kryterium 
kierowane są do 
poprawy lub 
uzupełnienia. 
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wykorzystania w 
ramach projektu. 

7.  

Doświadczenie 
Wnioskodawcy  
i Partnerów, które 
przełoży się na 
realizację projektu,  
w odniesieniu do: 

 obszaru, w którym 
będzie realizowany 
projekt, 

 grupy docelowej, 
do której 
kierowane będzie 
wsparcie, 

 terytorium, którego 
będzie dotyczyć 
realizacja projektu, 

oraz wskazanie 
instytucji, które mogą 
potwierdzić potencjał 
społeczny 
Wnioskodawcy i 
Partnerów (o ile 
dotyczy).  

Doświadczenie Wnioskodawcy/ 
Partnerów oceniane będzie  
w kontekście dotychczasowej 
jego działalności i możliwości 
weryfikacji jej rezultatów. 

    

W przypadku 
projektów 
konkursowych: 

15/9 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 
podział punktów 
na każdą z części 
składowych 
kryterium. 

W przypadku 
projektów 
pozakonkursowych 
projekty 
niespełniające 
kryterium 
kierowane są do 
poprawy lub 
uzupełnienia. 

8.  

Sposób zarządzania 
projektem.  

Opis powinien zawierać 
informację w jaki sposób projekt 
będzie zarządzany. Dodatkowo 
należy wykazać sposób realizacji 
zasady równości szans  
i niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami  
oraz zasady równości szans 
kobiet i mężczyzn w zarządzaniu 
projektem. 

    

W przypadku 
projektów 
konkursowych: 

5/3 

W przypadku 
projektów 
pozakonkursowych 
projekty 
niespełniające 
kryterium 
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kierowane są do 
poprawy lub 
uzupełnienia. 

9.  

Prawidłowość 
sporządzenia budżetu 
projektu, w tym:  

 kwalifikowalność 
wydatków,  

 niezbędność 
wydatków do 
realizacji projektu  
i osiągania jego 
celów,  

 racjonalność  
i efektywność 
wydatków projektu,  

 poprawność opisu 
kwot ryczałtowych (o 
ile dotyczy),  

 zgodność ze 
standardem i cenami 
rynkowymi 
określonymi w 
regulaminie 
konkursu, 

 poprawność 
formalno-
rachunkowa 
sporządzenia 
budżetu projektu. 

Ocenie podlegać będzie 
prawidłowość sporządzenia 
budżetu projektu. 

    

W przypadku 
projektów 
konkursowych: 

20/12 

IOK w regulaminie 
konkursu określa 
podział punktów 
na każdą z części 
składowych 
kryterium. 

W przypadku 
projektów 
pozakonkursowych 
projekty 
niespełniające 
kryterium 
kierowane są do 
poprawy lub 
uzupełnienia. 
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KRYTERIA HORYZONTALNE 
L.P Nazwa kryterium Definicja kryterium 

Zastosowanie 
Opis znaczenia 

Konkursowe Pozakonkursowe 

1.  

Zgodność projektu  
z prawodawstwem unijnym 
oraz z właściwymi zasadami 
unijnymi,  
w tym: 

 zasadą równości szans  
kobiet  
i mężczyzn w oparciu   
o standard minimum, 

 zasadą równości szans  
i  niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami,   

 zasadą zrównoważonego 
rozwoju. 

Ocenie podlega zgodność 
projektu z prawodawstwem 
unijnym oraz z właściwymi  
zasadami unijnymi. 

    

Weryfikacja  „0-1”. 

W przypadku projektów 
konkursowych spełnienie 
kryterium jest konieczne do 
przyznania dofinansowania. 
Projekty niespełniające danego 
kryterium są odrzucane na 
etapie oceny 
formalnej/merytorycznej. 

W przypadku projektów 
pozakonkursowych projekty 
niespełniające przedmiotowego 
kryterium kierowane są do 
poprawy lub uzupełnienia. 

2.  

Zgodność z prawodawstwem 
krajowym w zakresie 
odnoszącym się do sposobu 
realizacji i zakresu projektu. 

Ocenie podlega zgodność 
projektu z prawodawstwem 
krajowym w zakresie 
odnoszącym się do sposobu 
realizacji i zakresu projektu. 

    

3.  

Zgodność projektu  
z Regionalnym Programem 
Operacyjnym  Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 oraz ze 
Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 (w tym zgodność  
w szczególności z: 
- typem/ami projektów 

Ocenie podlega zgodność 
projektu z Regionalnym 
Programem Operacyjnym  
Województwa Świętokrzyskiego 
oraz ze Szczegółowym Opisem 
Osi Priorytetowych 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata  
2014-2020 (w tym zgodność  
z typem/ami projektów 
realizowanym/i w ramach 
danego Działania/ Poddziałania, 
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realizowanym/i w ramach 
danego 
Działania/Poddziałania, 

- grupą docelową 
(ostatecznymi odbiorcami 
wsparcia)  
w ramach danego 
Działania/ Poddziałania, 

- poziomem wkładu 
własnego  
w ramach danego 
Działania/ Poddziałania,  

- zakresem i poziomem dla 
cross-financingu oraz  
środków trwałych dla 
danego Działania/ 
Poddziałania. 

grupą docelową (ostatecznymi 
odbiorcami wsparcia) w ramach 
danego Działania/Poddziałania, 
poziomem wkładu własnego  
w ramach danego Działania/ 
Poddziałania, cross-financingu, 
środków trwałych dla danego 
Działania/Poddziałania). 

4.  

Zgodność z zasadami 
dotyczącymi pomocy 
publicznej i pomocy  
de minimis. 

Ocenie podlega zgodność 
projektu z zasadami 
dotyczącymi pomocy publicznej i 
pomocy de minimis. 

    

5.  

Wniosek jest rozliczany  
w oparciu o stawki 
jednostkowe/kwoty 
ryczałtowe (jeśli dotyczy).  
 

W przypadku projektów,  
w których wartość 
dofinansowania nie przekracza 
wyrażonej w PLN równowartości 
100 000,00 EUR, stosowanie 
jednej z uproszczonych metod 
rozliczania wydatków jest 
obligatoryjne. Do przeliczenia 
ww. kwoty na PLN stosowany 
będzie miesięczny 
obrachunkowy kurs wymiany 
stosowany przez KE aktualny na 
dzień ogłoszenia konkursu 
wskazany w regulaminie 
konkursu.  
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SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH 

DZIAŁAŃ/PODDZIAŁAŃ WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS W RAMACH 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA 

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO NA LATA 2014 – 2020  
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OŚ PRIORYTETOWA  Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

PRORYTET 
INWESTYCYJNY 

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych 
ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

DZIAŁANIE 
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

PODDZIAŁANIE Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe) 

KRYTERIA DOSTĘPU 

L.P Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia 
Moment oceny 

(formalna/ 
merytoryczna) 

 
 

Stosuje się  
do 

typu/typów 
projektu/ów 

(nr) 
  
 

1.  

Wnioskodawcą/Partnerem  
w projekcie jest podmiot 
posiadający  co najmniej 
roczne udokumentowane 
doświadczenie  
w prowadzeniu 
działalności w obszarze 
merytorycznym, którego 
dotyczy projekt.  
 
 

Potrzeba zastosowania przedmiotowego kryterium  
wynika z konieczności zapewnienia efektywności  
wsparcia, co zwiększy gwarancję zastosowania  
narzędzi i instrumentów adekwatnych dla  
zaplanowanej grupy docelowej.  
Zminimalizuje także ryzyko niepowodzenia 
projektu, zwłaszcza osiągnięcia zaplanowanych 
wskaźników.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie  
treści wniosku o dofinansowanie, w którym należy  
zamieścić informację o posiadanym doświadczeniu  
istotnym z punktu widzenia założonych celów  
i rezultatów projektu.  
 
 
 
 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

1-3 
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KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

L.P Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia  Waga punktowa 

Stosuje się  
do 

typu/typów 
projektu/ów  

(nr) 
 

1.  

Projekt kieruje wsparcie 
do organów 
prowadzących ośrodki 
wychowania 
przedszkolnego  
albo ośrodków 
wychowania 
przedszkolnego, które  
nie korzystały ze środków 
EFS dostępnych w latach  
2007-2013 w ramach 
Poddziałania 9.1.1 POKL.  

Kryterium jest skierowane do ośrodków 
wychowania przedszkolnego albo  organów 
prowadzących OWP z terenu woj. 
świętokrzyskiego, którzy nie korzystali ze środków 
w ramach konkursów z Poddziałania 9.1.1 POKL 
Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 
wymaga podjęcia działań w celu stworzenia 
warunków do podniesienia jakości kształcenia  
i wychowania przedszkolnego. 
Celem kryterium jest aktywizacja potencjalnych 
Beneficjentów poprzez umożliwienie dostępu do 
aplikowania o środki EFS, co będzie miało wpływ 
na zmniejszenie nierówności w stopniu 
upowszechnienia edukacji przedszkolnej. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu.  

Projekty, które 
otrzymały 
minimum 
punktowe od 
obydwu 
oceniających  
podczas oceny 
spełniania 
ogólnych kryteriów 
merytorycznych 
oraz spełniają 
kryteria 
premiujące 
otrzymują premię 
punktową 
(maksymalnie 40 
punktów). 

Ocena spełniania 
kryterium 
premiującego jest 
dokonywana 
poprzez 
przyznanie liczby 
punktów w 
zakresie 
określonym dla 
tego kryterium. 
Przyznanie 
określonej dla 
danego kryterium 

10 1- 3 

2.  

Projekt kieruje wsparcie 
do powiatów z terenu 
województwa 
świętokrzyskiego,  
w których udział dzieci  
3-5 lat w wychowaniu 
przedszkolnym jest równy 
lub niższy 70%.    
 
 

  

Wsparcie projektowe zakłada utworzenie nowych  
miejsc wychowania przedszkolnego w istniejących/ 
nowopowstałych  OWP z możliwością realizacji 
zajęć wspierających, doposażeniem w sprzęt, 
zakup materiałów dydaktycznych lub  
modernizację istniejącej infrastruktury.     
Kryterium ma preferować  powiaty z województwa 
świętokrzyskiego na terenie których jest niski 
odsetek dzieci uczęszczających do placówek 
wychowania przedszkolnego, co przyczyni się do 
zmniejszenia nierówności w dostępie do edukacji 
przedszkolnej.  
Załącznik do regulaminu konkursu, tj. „Analiza 
zapotrzebowania na usługi edukacji przedszkolnej 
na obszarze woj. świętokrzyskiego” będzie 

20 1-3 
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definiował powiaty, które mogą otrzymać 
dodatkowe punkty za spełnienie kryterium.   
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

premiującego 
liczby punktów 
oznacza 
spełnienie 
kryterium. 
Nieprzyznanie 
punktów oznacza 
niespełnienie 
kryterium. 

Projekty, które nie 
spełniają kryteriów 
premiujących nie 
tracą punktów 
uzyskanych 
 w ramach oceny 
merytorycznej. 

3.  

Projekt jest 
komplementarny  
z inwestycjami 
infrastrukturalnymi    
zrealizowanymi  
w perspektywie finansowej  
2007-2013. 
  
 

Kryterium ma na celu zapewnienie 
komplementarności działań pomiędzy EFS - EFRR 
przyczyniających się do rozwiązywania problemów 
na obszarze interwencji projektu   na rzecz rozwoju 
edukacji przedszkolnej. Za działania 
komplementarne należy uznać takie inwestycje, 
które zostały zrealizowane w perspektywie 2007-
2013 - Wnioskodawca w projekcie zobowiązany 
jest wykazać komplementarność  zaplanowanych 
działań w ramach EFS  z działaniami 
zrealizowanymi ze środków EFRR . 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
treści wniosku o dofinansowanie projektu. 

10 1-3 
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OŚ PRIORYTETOWA  Oś priorytetowa 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo 

PRORYTET 
INWESTYCYJNY 

10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie 
równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, 
gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych 
i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 

DZIAŁANIE 
Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia 
podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego 

PODDZIAŁANIE 
Poddziałanie 8.3.2 Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych (projekty 
konkursowe) 

KRYTERIA DOSTĘPU 

L.P Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia 
Moment oceny 

(formalna/ 
merytoryczna) 

 
 

Stosuje się  
do 

typu/typów 
projektu/ów 

(nr) 
  
 

1.  

Projekt zakłada dla 
każdego z uczestników 
realizację co najmniej  
2 kompetencji kluczowych 
niezbędnych na rynku 
pracy. 

 

Kryterium ma na celu rozwijanie kompetencji 
kluczowych wskazanych w zaleceniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r., tj.: 
- porozumiewanie się w językach obcych, 
- kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne, 
- kompetencje informatyczne, 
- umiejętność uczenia się, 
- kompetencje społeczne, 
- inicjatywność i przedsiębiorczość. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

1- 3 

2.  

Projekt jest realizowany  
w szkole/placówce 
systemu  oświaty, w której 
uczniowie uzyskali w roku 

Kryterium ma na celu wyrównywanie dysproporcji  
w jakości kształcenia w województwie 
świętokrzyskim w odniesieniu do osiąganych przez 
szkoły lub placówki systemu oświaty wyników ze 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

1-3 
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2015 wyniki  
z egzaminów 
zewnętrznych 
szóstoklasistów na 
poziomie niższym niż 
średnia dla całego 
województwa 
świętokrzyskiego. 
 

sprawdzianu ucznia kończącego szkołę 
podstawową (na podstawie Wykazu szkół  
z obszarów o najsłabszych wynikach egzaminów 
zewnętrznych szóstoklasistów w 2015 r., 
stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu).  
Kryterium nie dotyczy szkół, które w 2015 r. nie 
przeprowadziły  egzaminów zewnętrznych 
szóstoklasistów.   
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

wniosku.  

 

3.  

Wsparcie w ramach 
projektu udzielane jest na 
podstawie  indywidualnej 
analizy szkoły/placówki 
systemu oświaty wraz  
z podaniem aktualnych 
danych źródłowych. 

Diagnoza sytuacji każdej szkoły lub placówki 
systemu oświaty, służącej identyfikacji zarówno jej 
problemów jak i  potencjałów powinna być 
przygotowana i przeprowadzona przez szkołę, 
placówkę systemu oświaty lub inny podmiot 
prowadzący działalność o charakterze 
edukacyjnym lub badawczym. Istnieje konieczność 
zatwierdzenia diagnozy przez organ prowadzący 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie 
projektu, a wynikające z niej dane muszą być 
zawarte we wniosku o dofinansowanie. Podmiot 
przeprowadzający diagnozę ma możliwość 
skorzystania ze wsparcia instytucji systemu 
wspomagania pracy szkół, tj. placówki 
doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-
pedagogicznej, biblioteki pedagogicznej. Analiza 
musi zawierać: potrzeby uczniów w zakresie ich 
lepszego przygotowania do dalszych etapów 
kształcenia i poruszania się na rynku pracy,  
potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia 
kompetencji zawodowych  oraz  potrzeby szkoły  
i placówki systemu oświaty dotyczące 
wyposażenia w pomoce dydaktyczne. 
Szczegółowe informacje w tym zakresie będą 
zawarte w regulaminie konkursu. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku.  

 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

1-3 
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4.  

Wnioskodawca lub partner 
jest organem 
prowadzącym 
szkołę/placówkę systemu 
oświaty, do której 
skierowane jest wsparcie 
w ramach projektu. 
 

Celem kryterium jest zapewnienie odpowiedniego 
poziomu spójności działań podejmowanych w 
ramach projektu z polityką edukacyjną właściwych 
dla obszaru realizacji projektu organów 
prowadzących szkołę/placówkę oświatową.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem 
wniosku.  

 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
merytorycznej. 

1-3 

KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

L.P Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia  Waga punktowa 

Stosuje się  
do 

typu/typów 
projektu/ów  

(nr) 
 

1.  

Projekt obejmuje 
wsparciem wszystkie 
szkoły/placówki systemu 
oświaty podlegające 
organowi prowadzącemu, 
który jest wnioskodawcą 
albo partnerem projektu,  
w których uczniowie 
uzyskali w roku 2015 
wyniki z egzaminów 
zewnętrznych 
szóstoklasistów na 
poziomie niższym niż 
średnia dla całego 
województwa 
świętokrzyskiego. 

Kryterium ma na celu premiowanie działań 
zmierzających do kompleksowego podniesienia 
jakości i dostępu do kształcenia szkół 
podlegających danemu organowi prowadzącemu w 
zakresie potrzeb zdiagnozowanych dla danej 
szkoły/placówki systemu oświaty.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

Projekty, które 
otrzymały 
minimum 

punktowe od 
obydwu 

oceniających  
podczas oceny 

spełniania 
ogólnych kryteriów 

merytorycznych 
oraz spełniają 

kryteria 
premiujące 

otrzymują premię 
punktową 

(maksymalnie 40 
punktów). 

Ocena spełniania 
kryterium 

premiującego jest 
dokonywana 

20 1-3 

2.  

Projekt zakłada 
stworzenie nowych lub 
doposażenie istniejących 
pracowni 
międzyszkolnych. 

Utworzenie lub doposażenie istniejących pracowni 
międzyszkolnych zlokalizowanych w szkole lub 
placówce systemu oświaty (podlegającej pod dany 
organ prowadzący i dostępnych dla szkół lub 
placówek systemu oświaty funkcjonujących w 
ramach tego organu) zapewni warunki dla 

10 2 
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nauczania opartego na metodzie eksperymentu.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 

poprzez 
przyznanie liczby 

punktów w 
zakresie 

określonym dla 
tego kryterium. 

Przyznanie 
określonej dla 

danego kryterium 
premiującego 
liczby punktów 

oznacza 
spełnienie 
kryterium. 

Nieprzyznanie 
punktów oznacza 

niespełnienie 
kryterium. 

Projekty, które nie 
spełniają kryteriów 
premiujących nie 

tracą punktów 
uzyskanych 

 w ramach oceny 
merytorycznej. 

3.  

Projekt zakłada 
kompleksowe wparcie  
w zakresie pracy  
z uczniem ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi  
(z wyłączeniem ucznia 
zdolnego).   

Kryterium ma na celu wspieranie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  
Przez specjalne potrzeby należy rozumieć te 
potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci  
i młodzieży przekładają się na trudności w nauce.   
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami wymagają 
dodatkowej pomocy pedagogicznej w formie 
specjalnego programu oraz metod nauczania 
dostosowanych do ich potrzeb, możliwości  
i ograniczeń. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na podstawie 
zapisów we wniosku o dofinansowanie projektu. 10 3 
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OŚ PRIORYTETOWA  Oś Priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy 

PRORYTET 
INWESTYCYJNY 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników  

DZIAŁANIE 
Działanie 10.1 Działania publicznych służb zatrudnienia na rzecz podniesienia aktywności 
zawodowej osób powyżej 29 roku życia (projekty pozakonkursowe) 

PODDZIAŁANIE  

KRYTERIA DOSTĘPU 
L.
P 

Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia 
Moment oceny 

(formalna/merytoryczna) 

1.  Uczestnikami projektu są 
wyłącznie osoby powyżej 29 
roku życia, bez pracy, 
zarejestrowane w PUP/MUP 
jako bezrobotne, dla których 
ustalono pierwszy (bezrobotni 
aktywni) lub drugi profil pomocy 
(bezrobotni wymagający 
wsparcia), które znajdują się  
w szczególnej sytuacji na rynku 
pracy, tj. należą do przynajmniej 
jednej z poniższych kategorii: 

- osoby po 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby z 

niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale 

bezrobotne, 
- osoby z niskimi 

kwalifikacjami. 

Grupa docelowa, do której może być 
kierowane wsparcie wynika z zapisów 
RPOWŚ 2014-2020 oraz Wytycznych 
 w zakresie realizacji projektów 
finansowanych ze  środków Funduszu 
Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych  
z Europejskiego Funduszu 
Społecznego na lata 2014 2020. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Projekty niespełniające 
kryterium kierowane są do 
poprawy lub uzupełnienia. 

Kryterium weryfikowane na 
etapie oceny formalnej. 

2.  Projekt zakłada, że proces 
rekrutacji uczestników projektu 
zakończy się do 31 grudnia roku 
kalendarzowego, na który 
zostały przyznane decyzją 

Wprowadzenie kryterium wynika  
z  konieczności wydatkowania środków 
Funduszu Pracy, który jest funduszem 
celowym,  w danym roku 
kalendarzowym. Implikuje to 

Weryfikacja  „0-1”.  

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Projekty niespełniające 

Kryterium weryfikowane na 
etapie oceny formalnej. 
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środki Funduszu Pracy na 
realizację RPOWŚ 2014-2020. 
 

konieczność objęcia przez MUP/PUP 
wsparciem w ramach przyznanego 
limitu wszystkich uczestników projektu. 
Kryterium zostanie zweryfikowane  
na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

kryterium kierowane są do 
poprawy lub uzupełnienia. 

3.  Projekt zakłada: 
a) dla osób w wieku 50 lat i 

więcej  - minimalny poziom 
kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie 
co najmniej 33%, 

b) dla kobiet – minimalny 
poziom kryterium 
efektywności zatrudnieniowej 
na poziomie co najmniej 
39%, 

c) dla osób z 
niepełnosprawnościami – 
minimalny poziom kryterium 
efektywności zatrudnieniowej 
na poziomie co najmniej 
33%, 

d) dla osób długotrwale 
bezrobotnych – minimalny 
poziom kryterium 
efektywności zatrudnieniowej 
na poziomie co najmniej 
35%, 

e) dla osób o niskich 
kwalifikacjach  – minimalny 
poziom kryterium 
efektywności zatrudnieniowej 
na poziomie co najmniej 
38%. 
 
 
 

Kryterium efektywności zatrudnieniowej 
określa odsetek uczestników projektu, 
którzy po zakończeniu udziału w 
projekcie podjęli zatrudnienie (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek). 
Sposób weryfikacji efektywności 
zatrudnieniowej będzie dokonywany 
zgodnie z Wytycznymi w zakresie 
realizacji przedsięwzięć z udziałem 
środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w obszarze rynku pracy 
na lata 2014-2020.  Określenie 
kryterium efektywności zatrudnieniowej 
zwiększy trwałość rezultatów 
związanych ze wsparciem osób 
nieposiadających zatrudnienia. 
Kryterium będzie miało także wpływ na 
ograniczenie zjawiska bezrobocia w 
regionie.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”.  

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Projekty niespełniające 
kryterium kierowane są do 
poprawy lub uzupełnienia 

Kryterium weryfikowane na 
etapie oceny formalnej. 
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4.  Co najmniej 4% uczestników 
projektu stanowią osoby  
z niepełnosprawnościami. 

Wprowadzenie kryteriów wynika  
z konieczności skierowania wsparcia do 
osób znajdujących się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy. Kryteria są 
bezpośrednio związane ze 
wskaźnikami produktu, służącymi do 
pomiaru interwencji w ramach PI 8i, 
określonymi w RPOWŚ 2014-2020. 
Kryteria zostaną zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”.  

Spełnienie kryteriów jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Projekty niespełniające 
kryteriów kierowane są do 
poprawy lub uzupełnienia 
 

Kryteria weryfikowane na 
etapie oceny formalnej. 

5.  Co najmniej 37% uczestników 
projektu stanowią osoby 
długotrwale bezrobotne.  
 

6.  Co najmniej 11% uczestników 
projektu stanowią osoby 
powyżej 50 roku życia. 
 

7.  Co najmniej 30% uczestników 
projektu stanowią osoby  
o niskich kwalifikacjach. 

8.  Udzielenie wsparcia w postaci 
usług i instrumentów 
wskazanych w ustawie z 20 
kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy musi zostać poprzedzone 
instrumentami i usługami rynku 
pracy służącymi indywidualizacji 
wsparcia oraz pomocy w 
zakresie określenia ścieżki 
zawodowej obejmującymi: 

-  - identyfikację potrzeb osób 
pozostających bez zatrudnienia 
oraz diagnozowanie możliwości  
w zakresie doskonalenia 
zawodowego, w tym 
identyfikację stopnia oddalenia 
od rynku pracy bezrobotnych, 
- kompleksowe i indywidualne 
pośrednictwo pracy w zakresie 
wyboru zawodu zgodnego  
z kwalifikacjami i kompetencjami 
wspieranej osoby lub 
poradnictwo zawodowe  

Wprowadzenie kryterium wynika  
z Wytycznych w zakresie realizacji 
projektów finansowanych ze  środków 
Funduszu Pracy w ramach programów 
operacyjnych współfinansowanych z 
Europejskiego Funduszu Społecznego 
na lata 2014 2020. Kryterium ma na 
celu zastosowanie w projekcie 
racjonalnych działań odpowiadających 
na indywidualne potrzeby odbiorców 
projektu. Zdiagnozowanie potrzeb i 
oczekiwań uczestników pozwoli na 
zastosowanie najodpowiedniejszych 
form wsparcia. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 
 

Weryfikacja  „0-1”.  

Spełnienie kryterium jest 
konieczne do przyznania 
dofinansowania. 
Projekty niespełniające 
kryterium kierowane są do 
poprawy lub uzupełnienia. 

Kryterium weryfikowane na 
etapie oceny formalnej. 
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w zakresie planowania rozwoju 
kariery zawodowej, w tym 
podnoszenia lub uzupełniania 
kompetencji i kwalifikacji 
zawodowych. 
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OŚ PRIORYTETOWA  Oś Priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy 

PRORYTET 
INWESTYCYJNY 

8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym 
długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 

DZIAŁANIE Działanie 10.2 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia 

PODDZIAŁANIE 
Poddziałanie 10.2.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez 
zatrudnienia (projekty konkursowe) 

KRYTERIA DOSTĘPU 

L.
P 

Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia 
Moment oceny 

(formalna/ 
merytoryczna) 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektu/ów 
(nr) 

1. 

Uczestnikami projektu są osoby 
powyżej 29 roku życia, 
pozostające bez zatrudnienia (w 
tym zarejestrowane w 
Powiatowym/ Miejskim Urzędzie 
Pracy jako bezrobotne), 
znajdujące się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku pracy, 
to znaczy należące do 
przynajmniej jednej z poniższych 
kategorii: 

- osoby po 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby z 

niepełnosprawnościami, 
- osoby długotrwale 

bezrobotne, 
- osoby z niskimi 

kwalifikacjami, 

Kryterium zostało wprowadzone w 
związku koniecznością skierowania 
wsparcia do osób znajdujących się w 
szczególnej sytuacji na rynku pracy, a 
także na podstawie zapisów RPOWŚ na 
lata 2014-2020.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium 
jest konieczne do 
przyznania 
dofinansowania. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku.  
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1 - 8 
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- osoby sprawujące opiekę 
nad osobą zależną oraz 
powracające na rynek 
pracy po zakończonym 
okresie sprawowania 
opieki. 

W przypadku osób 
zarejestrowanych jako 
bezrobotne wsparcie może być 
kierowane wyłącznie do osób, 
dla których ustalono pierwszy 
(bezrobotni aktywni) lub drugi 
profil pomocy (bezrobotni 
wymagający wsparcia). 

2. 

Okres realizacji projektu nie 
przekracza 24 miesięcy. 
 

Ograniczenie długości trwania projektu 
do maksymalnie 24 miesięcy zapewnieni 
wysoką efektywność realizacji wszystkich 
działań  
w projekcie. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium 
jest konieczne do 
przyznania 
dofinansowania. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1 - 8 

3. 

Projekt zakłada: 
a) dla osób w wieku 50 lat i 

więcej  - minimalny poziom 
kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie 
co najmniej 33%, 

b) dla kobiet – minimalny 
poziom kryterium 
efektywności zatrudnieniowej 
na poziomie co najmniej 
39%, 

c) dla osób z 
niepełnosprawnościami – 
minimalny poziom kryterium 
efektywności zatrudnieniowej 
na poziomie co najmniej 

Kryterium efektywności zatrudnieniowej 
oznacza odsetek uczestników projektu, 
którzy po zakończeniu udziału w 
projekcie podjęli zatrudnienie (łącznie z 
pracującymi na własny rachunek). 
Sposób weryfikacji efektywności 
zatrudnieniowej będzie dokonywany 
zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi w 
zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w obszarze 
rynku pracy na lata 2014-2020.  
Określenie kryterium  efektywności 
zatrudnieniowej zwiększy trwałość 
rezultatów związanych ze wsparciem 
osób nie posiadających zatrudnienia. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium 
jest konieczne do 
przyznania 
dofinansowania. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku.  
 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1 - 8 
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33%, 
d) dla osób długotrwale 

bezrobotnych – minimalny 
poziom kryterium 
efektywności zatrudnieniowej 
na poziomie co najmniej 
35%, 

e) dla osób o niskich 
kwalifikacjach (z 
wykształceniem 
gimnazjalnym lub niższym) – 
minimalny poziom kryterium 
efektywności zatrudnieniowej 
na poziomie co najmniej 
29%. 

f) dla osób sprawujących 
opiekę nad osobą zależną 
oraz powracających na rynek 
pracy po zakończonym 
okresie sprawowania opieki   
– minimalny poziom 
kryterium efektywności 
zatrudnieniowej na poziomie 
co najmniej 33%. 

Kryterium będzie miało także wpływ na 
ograniczenie zjawiska bezrobocia w 
regionie.  
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

4. 

Projektodawca lub partner na 
dzień złożenia wniosku posiada 
co najmniej roczne 
doświadczenie w prowadzeniu 
działalności związanej z 
aktywizacją zawodową osób 
pozostających bez zatrudnienia. 

Kryterium ma na celu zapewnić wysoką 
jakość realizowanych projektów. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu projektów. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium 
jest konieczne do 
przyznania 
dofinansowania. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1 - 8 

5. 

Wnioskodawca zaoferuje 
wszystkim uczestnikom co 
najmniej 3 formy wsparcia 
możliwe do realizacji w ramach 
projektu oraz obowiązkowo 
Indywidualny Plan Działań. 

Kryterium wynika z konieczności 
zapewnienia kompleksowego wsparcia 
dla uczestników projektu.  
Kryterium ma na celu zastosowanie  
w projekcie racjonalnych działań 
odpowiadających na indywidualne 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium 
jest konieczne do 
przyznania 
dofinansowania. 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1, 2, 4 - 8 
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 potrzeby odbiorców projektu. 
Zdiagnozowanie potrzeb i oczekiwań 
uczestników pozwoli na zastosowanie 
najodpowiedniejszych form wsparcia. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku.  
 
 

6. 

Co najmniej 20 % uczestników 
projektu stanowią osoby bierne 
zawodowo, czyli pozostające bez 
zatrudnienia lecz 
niezarejestrowane w 
Powiatowym/ Miejskim Urzędzie 
Pracy jako bezrobotne. 
 

Wprowadzenie kryterium ma na celu 
zapewnienie osiągnięcia wskaźników 
określonych w RPOWŚ 2014 – 2020. 
Kryterium nie dotyczy projektów 
realizowanych przez PUP/MUP. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium 
jest konieczne do 
przyznania 
dofinansowania. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1, 2, 4 - 8 

KRYTERIA PREMIUJĄCE - weryfikowane na etapie oceny merytorycznej  

L.
P 

Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia Waga punktowa 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektu/ów 
(nr) 

1.  

Co najmniej 40% uczestników 
projektu stanowią osoby o 
niskich kwalifikacjach (wyłącznie 
osoby z wykształceniem 
gimnazjalnym lub niższym). 
 

Kryterium ma na celu skoncentrowanie 
wsparcia na osobach znajdujących się  
w szczególnej sytuacji na rynku pracy.  
Kryterium jest bezpośrednio związane ze 
wskaźnikami produktu służącymi do 
pomiaru interwencji w ramach PI 8i, 
określonymi  
w RPOWŚ 2014-2020. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Projekty, które 
otrzymały minimum 
punktowe od obydwu 
oceniających  podczas 
oceny spełniania 
ogólnych kryteriów 
merytorycznych oraz 
spełniają kryteria 
premiujące otrzymują 
premię punktową 
(maksymalnie 40 
punktów). 

Ocena spełniania 
kryterium 
premiującego jest 
dokonywana poprzez 

10 punktów 1 - 8 

2.  

Proponowane w projekcie 
wsparcie szkoleniowe dotyczyć 
będzie wyłącznie możliwości 
uzyskania kwalifikacji 
zawodowych  koniecznych do 
podjęcia i wykonywania pracy  

Wymienione branże zostały wskazane  
w Regionalnej Strategii Innowacji jako 
cztery obszary stanowiące inteligentne 
specjalizacje regionu.  Charakteryzują się 
one znacznym potencjałem 
innowacyjnym a ich wzrost przełoży się 

10 punktów 2c 
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na stanowiskach pracy 
występujących  
w branżach:  metalowo-
odlewniczej,  
zasobooszczędnym 
budownictwie, turystyce 
zdrowotnej i prozdrowotnej,  
nowoczesnym rolnictwie 
 i przetwórstwie spożywczym a 
obok kwalifikacji zawodowych 
uczestnicy projektu uzyskają 
kwalifikacje z zakresu technik 
ITC . Szkolenia muszą kończyć 
się egzaminem lub innym 
formalnym sprawdzeniem 
osiągniętych efektów uczenia się 
przez właściwy organ  
i uzyskaniem dokumentu 
potwierdzającego nabycie 
kwalifikacji w konkretnym 
zawodzie. 

na przyspieszenie rozwoju województwa i 
powstanie nowych miejsc pracy dla 
wykwalifikowanych pracowników. 
Rozwojowi  branż perspektywicznych 
towarzyszyć musi  pojawianie się  
w regionie elementów rynku o 
charakterze zarówno podażowym, jak  
i popytowym. Po stronie podażowej rynku 
kluczową rolę odgrywa proces 
przygotowania odpowiednich zasobów 
kadrowych, gotowych do wykonywania 
pracy w branżach zidentyfikowanych jako 
przyszłościowe. Rozwój inteligentnych 
specjalizacji  ma być wspierany przez 
obszary horyzontalne, wśród których na 
pierwszym miejscu wymienia się 
technologie informacyjno-komunikacyjne 
(ICT). W odniesieniu do polityki 
kształtowania zasobów ludzkich oznacza 
to konieczność  tworzenia programów 
szkoleniowych  łączących w sobie treści  
programowe z zakresu niezbędnego do 
uzyskania kwalifikacji zawodowych  
z treściami programowymi z zakresu 
nowoczesnych technik 
teleinformatycznych. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

przyznanie liczby 
punktów w zakresie 
określonym dla tego 
kryterium. Przyznanie 
określonej dla danego 
kryterium 
premiującego liczby 
punktów oznacza 
spełnienie kryterium. 
Nieprzyznanie 
punktów oznacza 
niespełnienie 
kryterium. 

Projekty, które nie 
spełniają kryteriów 
premiujących nie tracą 
punktów uzyskanych  
w ramach oceny 
merytorycznej. 

3.  

Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie działa 
nieprzerwanie od co najmniej  
3 lat w województwie 
świętokrzyskim w obszarze 
aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu. 
 

Podmioty nieprzerwanie działające na 
obszarze województwa świętokrzyskiego 
znają uwarunkowania oraz specyfikę 
regionalnego i lokalnych rynków pracy  
w dłuższej perspektywie czasowej  
oraz problemy osób bezrobotnych,  
co zagwarantuje dobór 
najodpowiedniejszych dla nich 
instrumentów wsparcia. 

10 punktów 1-8 
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Wnioskodawca działa nieprzerwanie od 
co najmniej 3 lat w województwie 
świętokrzyskim rozumiane jest jako 
prowadzenie działań w obszarze 
aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu tj. np. organizowanie szkoleń, 
poradnictwa zawodowego, pośrednictwa 
pracy, doradztwa zawodowego, 
staży/praktyk na rzecz osób 
pozostających bez zatrudnienia. 
Kryterium zostanie zweryfikowane 
podczas oceny, na podstawie złożonego 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
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OŚ PRIORYTETOWA  Os Priorytetowa 10. Otwarty rynek pracy 

PRORYTET 
INWESTYCYJNY 

8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym  innowacyjnych 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 

DZIAŁANIE Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenia nowych miejsc pracy 

PODDZIAŁANIE 
Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów 
zwrotnych i bezzwrotnych (projekty konkursowe) 

KRYTERIA DOSTĘPU – dla instrumentów bezzwrotnych 

L.P Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia 
Moment oceny 

(formalna/meryto
ryczna) 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektu/ów 
(nr) 

1.  

Uczestnikami projektu są 
wyłącznie osoby powyżej  
29 roku życia: 

- osoby bezrobotne, 
poszukujące pracy 
(pozostające bez 
zatrudnienia)  
i nieaktywne zawodowo, 
znajdujące się w szczególnie 
trudnej sytuacji na rynku 
pracy, tj. kobiety, osoby po 50 
roku życia,  
z niepełnosprawnościami, 
długotrwale bezrobotne, 
niskowykwalifikowane, 

- osoby odchodzące z rolnictwa 
zarejestrowane jako 
bezrobotne oraz członkowie 
ich rodzin zarejestrowani jako 
bezrobotni, pod warunkiem, 
że należą do osób 
znajdujących się w 
szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy (kobiety, 
osoby po 50 roku życia,  

Kryterium ma na celu zapewnienie 
kierowania wsparcia do grupy  
docelowej określonej w RPOWŚ  
2014 – 2020.   
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium 
jest konieczne do 
przyznania 
dofinansowania. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku.  
 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1 (wsparcie 
realizowane 
jako 
uzupełnienie 
dla typu 
operacji 2),  
2a 
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z niepełnosprawnościami, 
długotrwale bezrobotne, 
niskowykwalifikowane) a ich 
gospodarstwa rolne nie 
przekraczają 2 ha 
przeliczeniowych. 

W przypadku osób 
zarejestrowanych jako bezrobotne 
wsparcie może być kierowane 
wyłącznie do osób, dla których 
ustalono pierwszy (bezrobotni 
aktywni) lub drugi profil pomocy 
(bezrobotni wymagający 
wsparcia). 

2.  

Okres realizacji projektu nie 
przekracza 24 miesięcy. 
 

Ograniczenie długości trwania projektu 
do maksymalnie 24 miesięcy 
spowoduje zapewnienie efektywnej 
realizacji wszystkich działań w 
projekcie. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium 
jest konieczne do 
przyznania 
dofinansowania. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1 (wsparcie 
realizowane 
jako 
uzupełnienie 
dla typu 
operacji 2), 
2a 

3.  

Projektodawca lub Partner na 
dzień złożenia wniosku o 
dofinansowanie posiada co 
najmniej roczne doświadczenie w 
prowadzeniu działalności w 
obszarze merytorycznym, którego 
dotyczy projekt (polegające  
na udzielaniu wsparcia w formie 
dotacji na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej).  

Kryterium ma na celu zapewnienie 
wysoką jakość realizowanych 
projektów. 
Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium 
jest konieczne do 
przyznania 
dofinansowania. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1 (wsparcie 
realizowane 
jako 
uzupełnienie 
dla typu 
operacji 2), 
2a 

4.  

Projekt zakłada badanie 
predyspozycji potencjalnych 
uczestników do prowadzenia 
działalności gospodarczej. 
 

Kryterium ma na celu zapewnienie że 
wsparcie kierowane będzie do osób, 
które posiadają predyspozycje do 
prowadzenia działalności 
gospodarczej.  
 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium 
jest konieczne do 
przyznania 
dofinansowania. 

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1 (wsparcie 
realizowane 
jako 
uzupełnienie 
dla typu 
operacji 2), 
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Kryterium zostanie zweryfikowane na 
podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku.  

2a 

5.  

Co najmniej 40% uczestników 
projektu stanowią mieszkańcy 
obszarów wiejskich.  
 

Wprowadzenie kryterium ma na celu 
zapewnienie osiągnięcia wskaźników 
określonych w RPOWŚ 2014 – 2020. 
Kryterium zostanie zweryfikowane  
na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

Weryfikacja  „0-1”. 

Spełnienie kryterium 
jest konieczne do 
przyznania 
dofinansowania. 

Niespełnienie 
kryterium skutkuje 
odrzuceniem wniosku.  

Kryterium 
weryfikowane na 
etapie oceny 
formalnej. 

1 (wsparcie 
realizowane 
jako 
uzupełnienie 
dla typu 
operacji 2), 
2a 

KRYTERIA PREMIUJĄCE - dla instrumentów bezzwrotnych 
weryfikowane na etapie oceny merytorycznej 

L.P Nazwa kryterium Definicja Opis znaczenia Waga punktowa 

Stosuje się do 
typu/ów 

projektu/ów 
(nr) 

1.  

Wnioskodawca na dzień złożenia 
wniosku o dofinansowanie działa 
nieprzerwanie od co najmniej 3 lat  
w województwie świętokrzyskim  
w obszarze aktywnych form 
przeciwdziałania bezrobociu. 

Podmioty nieprzerwanie działające na 
obszarze województwa 
świętokrzyskiego znają uwarunkowania 
oraz specyfikę regionalnego i lokalnych 
rynków pracy w dłuższej perspektywie 
czasowej oraz problemy osób 
bezrobotnych, co zagwarantuje dobór 
najodpowiedniejszych dla nich 
instrumentów wsparcia. 
Wnioskodawca działa nieprzerwanie 
od co najmniej 3 lat w województwie 
świętokrzyskim rozumiane jest jako 
prowadzenie działań w obszarze 
aktywnych form przeciwdziałania 
bezrobociu tj. np. organizowanie 
szkoleń, poradnictwa zawodowego, 
pośrednictwa pracy, doradztwa 
zawodowego, staży/praktyk na rzecz 
osób pozostających bez zatrudnienia. 
Powyższe kryterium zostanie 

Projekty, które 
otrzymały minimum 
punktowe od obydwu 
oceniających  podczas 
oceny spełniania 
ogólnych kryteriów 
merytorycznych oraz 
spełniają kryteria 
premiujące otrzymują 
premię punktową 
(maksymalnie 20 
punktów). 

Ocena spełniania 
kryterium 
premiującego jest 
dokonywana poprzez 
przyznanie liczby 
punktów  
w zakresie 

10 punktów 1 (wsparcie 
realizowane 
jako 
uzupełnienie 
dla typu 
operacji 2),  
2a 
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zweryfikowane podczas oceny, na 
podstawie złożonego wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

określonym dla tego 
kryterium. Przyznanie 
określonej dla danego 
kryterium 
premiującego liczby 
punktów oznacza 
spełnienie kryterium. 
Nieprzyznanie 
punktów oznacza 
niespełnienie 
kryterium. 

Projekty, które nie 

spełniają kryteriów 

premiujących nie tracą 

punktów uzyskanych  

w ramach oceny 

merytorycznej. 

2.  

Co najmniej 20% uczestników 
projektu, którzy otrzymają środki 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej stanowią osoby 
odchodzące z rolnictwa 
zarejestrowane jako bezrobotne 
oraz członkowie ich rodzin 
zarejestrowani jako bezrobotni 
znajdujący się w szczególnej 
sytuacji na rynku pracy (kobiety, 
osoby po 50 roku życia, z 
niepełnosprawnościami,  
długotrwale bezrobotne, 
niskowykwalifikowane). 
 

Wprowadzenie kryterium ma na celu 
zapewnienie osiągnięcia wskaźników 
określonych w RPOWŚ 2014 – 2020. 
Warunkiem kwalifikowalności 
wydatków  
w zakresie projektów skierowanych do 
osób odchodzących z rolnictwa jest, 
aby w efekcie realizowanych działań 
nastąpiło przejście osoby otrzymującej 
wsparcie  
z systemu ubezpieczeń społecznych 
rolników (KRUS) do ogólnego systemu 
ubezpieczeń (ZUS). 
Kryterium zostanie zweryfikowane  
na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

10 punktów 1 (wsparcie 
realizowane 
jako 
uzupełnienie 
dla typu 
operacji 2), 
2a 

3.  

Co najmniej 10% uczestników 
projektu, którzy otrzymają środki 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej stanowią osoby z 
niepełnosprawnościami. 
 

Osoby z niepełnosprawnościami nadal 
są defaworyzowane na rynku pracy. 
Wprowadzenie kryterium ma na celu 
zachęcenie projektodawców do 
obejmowania wsparciem w zakresie 
przedsiębiorczości te osoby, co poza 
realną pomocą udzieloną tej grupie 
pozostających bez zatrudnienia, 
przyczyni się do promocji 
przedsiębiorczości wśród osób z 
niepełnosprawnościami.  
Kryterium zostanie zweryfikowane  
na podstawie treści wniosku  
o dofinansowanie projektu. 

10 punktów 1 (wsparcie 
realizowane 
jako 
uzupełnienie 
dla typu 
operacji 2), 
2a 
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Załącznik nr 4 do SZOOP  

WYKAZ PROJEKTÓW ZIDENTYFIKOWANYCH34 PRZEZ WŁAŚCIWĄ INSTYTUCJĘ  
W RAMACH TRYBU POZAKONKURSOWEGO35 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy” 

1 10.1 

Programy 
aktywizacji 
zawodowej 
realizowane 
przez Miejski 
i Powiatowe 

Urzędy Pracy 
województwa 
świętokrzys-

kiego 
(ogółem  

14 urzędów) 

- - 

Powiatowe 
Urzędy 
Pracy / 
Miejski 
Urząd 
Pracy 

233 181 070 
PLN

43
 

 

233 181 070 
PLN 

N 
198 203 911 

PLN 

Liczba osób 
bezrobotnych 

(łącznie  
z długotrwale 
bezrobotnymi) 

objętych 
wsparciem  

w programie 

19 741
44

 

II kwartał  
2015 r. 

II kwartał   
2015 r. 

31.12.2020 r. 

Liczba osób 
długotrwale 

bezrobotnych 
objętych 

wsparciem  
w programie 

7 463 

                                                
34 Zidentyfikowanych w znaczeniu art. 48 ust. 3 Ustawy. 
35 Dopuszcza się inną formę prezentacji informacji, natomiast ich zakres powinien być taki jak wskazano.  
36 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu. 
37 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury  
i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.  
38 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie. 
39 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.  
40 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowalne większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowalne większe 
niż 50 mln €), ND – nie dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu. 
41 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu. 
42 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie projektu – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy. 
43

 Dane dotyczące wartości poszczególnych projektów dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86. 
44

 Dane dotyczące wartości docelowych wskaźników poszczególnych projektów dostępne są w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach, ul. Witosa 86. 
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Liczba osób z 
niepełnospraw-

nościami 
objętych 

wsparciem  
w programie 

770 

   

Liczba osób  
w wieku 50 lat  

i więcej 
objętych 

wsparciem  
w programie 

2 249 

Liczba osób  
o niskich 

kwalifikacjach 
objętych 

wsparciem  
w programie 

6 077 

Liczba osób, 
które otrzymały 

bezzwrotne 
środki  

na podjęcie 
działalności 

gospodarczej  
w  programie 

2 068 

 

 

 



SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY: 

 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (CKZiU) – zespół szkół lub placówek 

systemu oświaty, o którym mowa w art. 62a ustawy o systemie oświaty. 

Certyfikacja – proces, w wyniku którego uczący się otrzymuje od upoważnionej instytucji formalny 

dokument, stwierdzający, że osiągnął określoną kwalifikację; certyfikacja następuje po walidacji; 

Instruktor praktycznej nauki zawodu – instruktor praktycznej nauki zawodu, o którym mowa  

w § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie 

praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244, poz. 1626).  

Inteligentne specjalizacje – dziedziny, w których regiony będą specjalizować się w gospodarce  

i współpracującej z nią nauce, stanowiące element strategii rozwoju województwa. 

Kompetencje cyfrowe (kompetencje informatyczne) - definiowane jako zdolność do:  

a) przetwarzania (wyszukiwania, oceny, przechowywania) informacji;  

b) komunikacji (wchodzenia w cyfrowe interakcje, dzielenia się informacjami, znajomość 

netykiety i umiejętność zarządzania cyfrową tożsamością);  

c) tworzenia cyfrowej informacji (w tym również umiejętność programowania i znajomość 

zagadnień praw autorskich);  

d) zachowania bezpieczeństwa (ochrony cyfrowych urządzeń, danych, własnej tożsamości, 

zdrowia i środowiska);  

e) rozwiązywania problemów (technicznych, identyfikowania sytuacji, w których technologia 

może pomóc, bycia kreatywnym z użyciem technologii, identyfikowania luk w zakresie 

kompetencji). 

Kompetencje kluczowe niezbędne na rynku pracy – kompetencje, których wszystkie osoby 

potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji 

społecznej i zatrudnienia, do których zalicza się następujące kompetencje kluczowe z katalogu 

wskazanego w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) (Dz. Urz. UE L 394 

z 30.12.2006 r., str. 10):  

a) porozumiewanie się w językach obcych;  

b) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne;  

c) kompetencje informatyczne; 

d) umiejętność uczenia się;  

e) kompetencje społeczne;  

f) inicjatywność i przedsiębiorczość.  

Kompetencje wskazane w lit. b i c są zaliczane do kompetencji podstawowych, pozostałe należą do 

katalogu kompetencji przekrojowych.  
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Kompetencje społeczno-emocjonalne – umiejętności komunikacyjne, rozpoznawania i kierowania 

swoimi emocjami, budowania dobrych relacji z innymi, ustalania i osiągania pozytywnych celów,  

a także ograniczania destrukcyjnych czy agresywnych zachowań45  

Kwalifikacja – formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ 

uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy. 

Koncepcja uniwersalnego projektowania – koncepcja uniwersalnego projektowania definiowana 

zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji. 

Mechanizm racjonalnych usprawnień – mechanizm racjonalnych usprawnień definiowany zgodnie 

z Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji. 

Nauczyciel – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego 

ośrodka wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki systemu oświaty.  

Nauczyciel kształcenia zawodowego – nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych,  

w tym nauczyciel języka obcego zawodowego oraz nauczyciel praktycznej nauki zawodu.  

Osoby bezrobotne – osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie 

poszukujące zatrudnienia. Definicja uwzględnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie  

z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami 

bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej 

ludności, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów 

stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu 

macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji  

(nie pobierają świadczeń z tytułu urlopu), są również osobami bezrobotnymi46 z w rozumieniu 

Wytycznych. 

Osoby bierne zawodowo - osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie 

pracują47 i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne 

                                                
45 Wzmacnianie kompetencji społeczno-emocjonalnych małych dzieci i współpraca z rodzicami w codziennej pracy przedszkola. Bliżej przedszkola. 
7. forum wychowania przedszkolnego Elżbieta Nerwińska, www.blizejprzedszkola.pl/upload/files/Wzmacnianie_kompetencji.pdf.  
46 Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bezrobotna urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie pobiera 
od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bezrobotną. 
47 

 
Osoby pracujące to osoby w wieku 15 lat i więcej, które wykonują pracę, za którą otrzymują wynagrodzenie, z której czerpią zyski lub korzyści 

rodzinne lub osoby posiadające zatrudnienie lub własną działalność, które jednak chwilowo nie pracowały ze względu na np. chorobę, urlop, spór 
pracowniczy czy kształcenie się lub szkolenie. Osoby prowadzące działalność na własny rachunek – prowadzące działalność gospodarczą, 
gospodarstwo rolne lub praktykę zawodową – są również uznawane za pracujących, o ile spełniony jest jeden z poniższych warunków:  
1) osoba pracuje w swojej działalności, praktyce zawodowej lub gospodarstwie rolnym w celu uzyskania dochodu, nawet jeżeli przedsiębiorstwo 

nie osiąga zysków;  
2) osoba poświęca czas na prowadzenie działalności gospodarczej, praktyki zawodowej czy gospodarstwa rolnego, nawet jeżeli nie 

zrealizowano żadnej sprzedaży lub usług i nic nie wyprodukowano (na przykład: rolnik wykonujący prace w celu utrzymania swojego 
gospodarstwa; architekt spędzający czas w oczekiwaniu na klientów w swoim biurze; rybak naprawiający łódkę czy siatki rybackie, aby móc 
dalej pracować; osoby uczestniczące w konwencjach lub seminariach);  

3) osoba jest w trakcie zakładania działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego lub praktyki zawodowej; zalicza się do tego zakup lub 
instalację sprzętu, zamawianie towarów w ramach przygotowań do uruchomienia działalności. Bezpłatnie pomagający członek rodziny 
uznawany jest za osobę pracującą, jeżeli wykonywaną przez siebie pracą wnosi bezpośredni wkład w działalność gospodarczą, gospodarstwo 
rolne lub praktykę zawodową będącą w posiadaniu lub prowadzoną przez spokrewnionego członka tego samego gospodarstwa domowego.  

Bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność członek rodziny uznawany jest za „osobę prowadzącą działalność na własny rachunek”.  
Żołnierze poborowi, którzy wykonywali określoną pracę, za którą otrzymywali wynagrodzenie lub innego rodzaju zysk w czasie tygodnia odniesienia 
nie są uznawani za "osoby pracujące" – o ile obowiązkowy pobór i powołanie do wojska dotyczy państwa członkowskiego.  
Osoby przebywające na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim (rozumianym jako świadczenie pracownicze, który zapewnia płatny lub bezpłatny czas 
wolny od pracy do momentu porodu i obejmuje późniejszą krótkoterminową opiekę nad dzieckiem) są uznawane za „osoby pracujące”. 
Osoby przebywające na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowaną opieką nad dzieckiem  
w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego) są uznawane za „osoby bierne zawodowo”, chyba że są 
zarejestrowane już jako „osoby bezrobotne” (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo).  
„Zatrudnienie subsydiowane” jest uznawane za "zatrudnienie”. Należy je rozumieć jako zachętę do zatrudnienia zgodnie z definicjami Polityki 
Rynku Pracy (LMP): Zachęty do zatrudnienia obejmują środki, które ułatwiają rekrutację osób bezrobotnych i innych grup docelowych lub pomagają 
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zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, 

spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się w ramach urlopu 

macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są 

zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo)48. Osoby 

prowadzące działalność na własny rachunek (w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie 

prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo. 

Osoba długotrwale bezrobotna – definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się  

w zależności od wieku: 

− młodzież (poniżej 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad  

6 miesięcy, 

− dorośli (25 lat lub więcej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad  

12 miesięcy. 

Wiek uczestników projektu jest określony na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia 

udziału w projekcie. 

Osoby o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do  

ISCED 3. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra 

Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów 

operacyjnych na lata 2014-2020 w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych 

we wszystkich PI. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia 

uczestnictwa w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, 

uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED. 

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, 

umysłową, intelektualną lub w zakresie zmysłów, co może, w oddziaływaniu z różnymi barierami, 

utrudniać im pełny i skuteczny udział w życiu społecznym, na zasadzie równości z innymi osobami. 

Na potrzeby tego dokumentu przyjęto stosowanie definicji osób z niepełnosprawnościami, która 

uwzględnia osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 

721, z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 

sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). 

Organ dotujący – organ przyznający dotację na podstawie art. 80 i art. 90 ustawy o systemie 

oświaty. 

Organ prowadzący – jednostka samorządu terytorialnego, inna osoba prawna lub fizyczna 

odpowiedzialna za działalność ośrodka wychowania przedszkolnego, szkoły lub placówki systemu 

oświaty.  

                                                                                                                                                               
zapewnić ciągłość zatrudnienia osób narażonych na przymusowe zwolnienie z pracy. Zachęty  
do zatrudnienia odnoszą się do subsydiowania miejsc pracy na otwartym rynku prac, które mogą istnieć lub zostać stworzone bez dotacji 
publicznych i które, jak należy mieć nadzieję, utrzymają się po okresie subsydiowania. Miejsca pracy, które mogą być subsydiowane, dotyczą 
zwykle sektora prywatnego, ale do uzyskania wsparcia kwalifikują się również miejsca pracy z sektora publicznego i instytucji niekomercyjnych, 
przy czym rozróżnienie nie jest wymagane. Środki publiczne w postaci zachęt w zakresie zatrudnienia mają swój udział  
w kosztach zatrudnienia, przy czym większość tych kosztów nadal ponosi pracodawca. Nie wyklucza to jednak przypadków, kiedy wszystkie koszty 
pracy są pokrywane przez określony czas ze środków publicznych. 

 
48

 Taka sytuacja ma miejsce w momencie gdy np. osoba bierna zawodowo urodziła dziecko, niemniej w związku z tym, iż jest niezatrudniona nie 
pobiera od pracodawcy świadczeń z tytułu urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. W związku z tym, należy ją traktować jako osobę bierną 
zawodowo, chyba, że jest zarejestrowana jako bezrobotna, wówczas zgodnie z definicją należy wykazać ją jako osobę bezrobotną. 
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Ośrodek wychowania przedszkolnego – publiczny lub niepubliczny podmiot wymieniony  

w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, z uwzględnieniem  

art. 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych  

innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 827, z późn. zm.), w którym jest prowadzone wychowanie 

przedszkolne.  

Partnerzy społeczni i gospodarczy – organizacje pracodawców i organizacje związkowe 

reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw 

Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 

1080, z późn. zm.), samorządy zawodowe, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz 

jednostki naukowe w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach 

finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), a także Rada Działalności Pożytku 

Publicznego. 

Placówka systemu oświaty – placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne oraz 

placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie zawodowe.  

Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie ogólne – placówka w rozumieniu art. 2 pkt 

3, 5 i 7 ustawy o systemie oświaty. 

Placówka systemu oświaty prowadząca kształcenie zawodowe – placówka w rozumieniu  

art. 2 pkt. 3a ustawy o systemie oświaty.  

Projekt – projekt, o którym mowa w art. 2 pkt. 18 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-

2020.  

Projekt edukacyjny – indywidualne lub zespołowe, planowe działanie uczniów, mające na celu 

rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod. Projekt edukacyjny jest 

realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:  

a) wybranie tematu projektu edukacyjnego;  

b) określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;  

c) wykonanie zaplanowanych działań; d) przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;  

Przedmioty przyrodnicze –  przedmioty, do których zalicza się w szczególności:  

a) przyrodę w szkołach podstawowych; 

b) biologię, chemię, geografię, fizykę w gimnazjach; 

c) biologię, chemię, geografię, fizykę (zarówno w zakresie podstawowym, jak i rozszerzonym) 

oraz przedmiot uzupełniający przyroda w szkołach ponadgimnazjalnych.  

Sieci współpracy i samokształcenia –  lokalne lub regionalne zespoły nauczycieli z różnych OWP, 

szkół lub placówek systemu oświaty, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, 

szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów i dzielenia się doświadczeniem. 

Specjalne potrzeby edukacyjne – potrzeby, które w procesie rozwoju dzieci i młodzieży  

wynikają z: 

a) zaburzeń (np. rozwojowych, obniżonych możliwości intelektualnych, wad wymowy); 

b) niepełnosprawności (np. upośledzenie umysłowe, niewidzenie i słabe widzenie, niesłyszenie  

i słabe słyszenie, afazja, niepełnosprawność ruchowa, całościowe zaburzenie rozwojowe ze 
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spektrum autyzmu, w tym zespół Aspergera, niepełnosprawności sprzężone); 

c) choroby przewlekłej; 

d) niedostosowania społecznego albo zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

e) zaburzeń w funkcjonowaniu emocjonalno–społecznym, powstających m. in. w wyniku sytuacji 

kryzysowych lub traumatycznych; 

f) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

g) specyficznych trudności w uczeniu się, w tym niepowodzeń edukacyjnych; 

h) szczególnych uzdolnień w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, 

informatycznych, języków obcych, przedsiębiorczości oraz przedmiotów zawodowych; 

i) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem 

spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi. 

Szkoła – podmiot, o którym mowa w art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty.  

Szkoła dla dorosłych – szkoła, o której mowa w art. 9 ust. 1, pkt 1, 2 i 3 lit. b i d ustawy o systemie 

oświaty. 

Szkoła policealna – szkoła, o której mowa w art. 9 ust. 1 pkt. 3 lit. d ustawy o systemie oświaty.  

Uczeń młodszy – uczeń pierwszej klasy przekraczający każdy z poniższych progów edukacyjnych: 

a) przedszkole – I etap edukacyjny (obejmujący klasy I-III w szkole podstawowej);  

b) I etap edukacyjny – II etap edukacyjny (obejmujący klasy IV-VI w szkole podstawowej); 

c) II etap edukacyjny – III etap edukacyjny (obejmujący gimnazjum); 

Uczeń/dziecko z niepełnosprawnością – uczeń albo dziecko w wieku przedszkolnym posiadający 

orzeczenie lub opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej (dla uczniów: orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych; dla 

dzieci w wieku przedszkolnym: orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na 

niepełnosprawność wydane przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie  

o potrzebie zajęć rewalidacyjno wychowawczych lub opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej 

o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju). 

Umowa Partnerstwa – Umowa Partnerstwa, o której mowa w art. 2 pkt 20 rozporządzenia 

ogólnego; 

Walidacja – wieloetapowy proces sprawdzania, czy – niezależnie od sposobu uczenia się – 

kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji zostały osiągnięte. Walidacja prowadzi do certyfikacji. 

Walidacja obejmuje nie tylko ocenę kompetencji (osiągniętych efektów uczenia się), lecz także 

sprawdzenie ich zgodności z wymaganiami dla danej kwalifikacji; 

Wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (Wskaźnik EWD) – wskaźnik będący jedną z miar 

efektywności nauczania w danej szkole w zakresie sprawdzanym egzaminami zewnętrznymi, 

opisujący wkład szkoły w końcowy wynik egzaminacyjny. Ma zastosowanie do szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych. 
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Spis skrótów 
 

CT            Cel tematyczny 

EFRR  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS  Europejski Fundusz Społeczny 

FS Fundusz Spójności 

IK UP Instytucja Koordynująca Umowę Partnerstwa, której funkcję pełni minister właściwy do 
spraw rozwoju regionalnego 

IZ Instytucja zarządzająca 

KE Komisja Europejska 

KM Komitet monitorujący 

PI Priorytet inwestycyjny 

PO Program operacyjny 

PO EWT Program Operacyjny Europejska Współpraca Terytorialna 

COSME Program na rzecz konkurencyjności  przedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw 

PO PC  Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

PO WER Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 

SZOOP  Szczegółowy opis osi priorytetowych krajowych i regionalnych programów operacyjnych 
na lata 2014-2020 

UP Umowa partnerstwa 

WLWK 
 
WUP 

Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych  
 
Wojewódzki Urząd Pracy 

ZIT Zintegrowane inwestycje terytorialne 

 

 


