
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

        LIDER PROJEKTU:  
                                               Województwo Świętokrzyskie –  
                                               Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego 
                                               25-002 Kielce, ul. Sienkiewicza 63, tel.365-81-70, 306-70-13 
                         

 

PARTNER PROJEKTU: 
BFI BURGENLAND 

 – BILDUNG. FREUDE INKLUSIVE. 

Grazer Straße 86 | A-7400 Oberwart 

 

Załącznik nr 4 

SPIS WARUNKÓW MERYTORYCZNYCH    

WARUNKI MERYTORYCZNE 

WARUNKI DOSTĘPU WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY WARUNKÓW MERYTORYCZNYCH 
Ocena polega na przypisaniu poszczególnym warunkom wartości logicznych „tak”, „nie” lub „do negocjacji” 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku  

1 Czy w ramach opracowanego Modelu przewidziano 
innowacje w skali kraju? 

Ocenie podlegać będzie czy wypracowany model stanowi 

innowację w skali kraju, w tym nie powiela standardowych 

form wsparcia zaplanowanych w RPO, POWER jak również 

zrealizowanych w perspektywie finansowej 2007-2013 i 2004-

2006.  

TAK/NIE 

2 Czy w działaniach zaplanowanych w ramach grantu 
przewidziano działania zmierzające do niwelowania 
dysproporcji kobiet i mężczyzn w celu dążenia do 
wyrównania szans oraz zaangażowanie osób 
niepełnosprawnych? 

Ocenie podlega czy Grantobiorca planując rekrutację 
uczestników zmierza do niwelowania dysproporcji płci oraz 
czy dąży do wyrównywania szans.  

TAK/NIE 
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WARUNKI MERYTORYCZNE 

WARUNKI PUNKTOWE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY WARUNKÓW MERYTORYCZNYCH 
Ocena polega na przyznaniu punktów z puli przypisanej do danego warunku. 

Ocena każdego warunku przedstawiana jest w postaci liczb całkowitych (bez części ułamkowych). 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Skala ocen 

1 Potencjał Grantobiorcy i Partnera (jeśli 
dotyczy) 

W ramach warunku ocenie podlegają kwestie: czy Grantobiorca ma 
doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć lub brał udział 
w podobnych przedsięwzięciach lub jest związany zawodowo lub w inny sposób 
(np. woluntarystycznie) z przechodzeniem z systemu edukacji do aktywności 
zawodowej lub z obszarem tematycznym, którego dotyczy innowacja; zasoby 
ludzkie – kompetencje i doświadczenie osoby/osób zaangażowanej/-nych we 
wdrażanie innowacji (potencjał merytoryczny); zasoby techniczne, 
zapewniające realizację zamierzonych działań innowacyjnych. 

0-10 

2 Opis zasad współpracy podmiotów 
zaangażowanych w realizację 
Innowacyjnego Modelu Kształcenia 
Praktycznego 

W ramach warunku ocenie podlegają obszary oraz zakres współpracy 
podmiotów, których potencjał (wiedzy, społeczny, techniczny) będzie 
wykorzystany we wdrażaniu przedmiotowego zadania – Innowacyjnego Modelu 
Kształcenia Praktycznego. Należy opisać i uzasadnić rzeczywisty stopień 
zaangażowania podmiotów współpracujących z Grantobiorcą na każdym etapie 
realizowanego procesu kształcenia praktycznego, jak również po zakończeniu 
jego realizacji (jeśli dotyczy). Ocenie podlega również kwestia zaplanowania 
przez Grantobiorcę opracowania programu kształcenia zawodowego we 
współpracy z przedsiębiorcą oraz charakter współpracy. 

0-10 
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3 Opis Innowacyjnego Modelu Kształcenia 
Praktycznego 

W ramach warunku ocenie podlega opis Modelu wskazujący na nowatorski 
charakter rozwiązania na poziomie kraju oraz jego skala i charakter, 
w szczególności zwiększenie częstotliwości, jakości kształcenia w miejscu pracy 
jako integralnego elementu formalnego kształcenia zawodowego, a także 
innowacyjne metody prowadzenia kształcenia praktycznego, zakres i schemat 
organizacyjny prowadzenia kształcenia u pracodawców w tym rolę nauczycieli 
i rolę przedsiębiorców, a także zgodność zaplanowanych działań w ramach 
Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego z celem i zakresem projektu 
grantowego, określonym w ogłoszeniu o rekrutacji Grantobiorców, wskazujący 
na nowe, lepsze, efektywniejsze sposoby rozwiązywania problemów i barier, 
wykazanie wartości dodanej na tle istniejącej praktyki. Ocenie podlegać będzie 
również czy Grantobiorca jasno określił i wskazał miejsce realizacji i wdrożenia 
innowacji; czy przewidział realizację działań innowacyjnych na obszarze danego 
powiatu z uwzględnieniem przynajmniej kilku użytkowników i odbiorców 
(szkoły, placówki, pracodawcy); czy przewidział udział w realizowanych 
działaniach organu prowadzącego szkoły i placówki (np. starostwa 
powiatowego); czy opisane zostało dlaczego wskazany przez Grantobiorcę 
obszar realizacji działań jest adekwatny do problemu i proponowanego 
innowacyjnego rozwiązania. 

0-20 

4 Wykonalność i racjonalność 
harmonogramu wraz ze wskazaniem 
planowanych dodatkowych form 
wsparcia oraz wskaźniki produktu 
i rezultatu 

W ramach warunku oceniane będzie: czy planowane działania są spójne 
i stanowią logiczną całość; czy planowane działania odpowiadają na 
przedstawione problemy i potrzeby grup docelowych; czy planowane działania 
są opisane w sposób dokładny i przejrzysty; czy działania (metody, narzędzia) są 
odpowiednio dobrane i przyczynią się do osiągnięcia określonych efektów 
cząstkowych i rezultatów; czy opisano czynniki mogące zakłócić prawidłową 
realizację kolejnych działań i nieosiągnięcie zaplanowanych efektów 

0-10 
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i rezultatów oraz czy działania, które będą podjęte celem minimalizowania ich 
wystąpienia są skuteczne; czy planowane działania są możliwe do zrealizowania 
w przedstawionym harmonogramie. Ocenie podlegać będą proponowane 
dodatkowe formy wsparcia mające wpływ na rozwój kształcenia praktycznego. 

5 Uzasadnienie realizacji Innowacyjnego 
Modelu Kształcenia Praktycznego 

W ramach warunku będzie oceniane: czy Grantobiorca uzasadnił oraz 
zdefiniował potrzebę wdrażania innowacji (czy wskazano gdzie występuje 
problem, kogo dotyczy, jaka jest jego istota i skala); czy zaproponowana 
innowacja odpowiada rzeczywistym potrzebom oraz czy jest ona adekwatna do 
wskazanych problemów i potrzeb; czy zaproponowane rozwiązanie faktycznie 
ułatwi ostatecznym odbiorcom innowacji wejście na rynek pracy; czy 
proponowane rozwiązanie faktycznie przyniesie znaczącą zmianę i niweluje 
zdiagnozowane problemy. 

0-15 

6 Opis grupy docelowej W ramach warunku weryfikacji podlegać będzie opis sposobu rekrutacji grupy 
docelowej, osoby/przedsiębiorstwa planowane do objęcia wsparciem w ramach 
Innowacyjnego Modelu, struktura i istotne cechy każdej z grup, zachowanie 
równości szans, opis barier i oczekiwań oraz korzyści jakie otrzymają w wyniku 
realizacji działań zaplanowanych w ramach grantu. 

0-10 

7 Adekwatność, wykonalność i możliwość 
implementacji Innowacyjnego Modelu 
Kształcenia Praktycznego oraz jego 
trwałość.  
 

W ramach warunku punktowane będzie: czy proponowana koncepcja 
wykorzystania i upowszechnienia innowacji jest wykonalna i możliwa do 
wdrożenia; czy zaproponowana innowacja (rozwiązanie) ma potencjał do 
zastosowania na szerszą skalę; czy zaproponowana innowacja jest możliwa do 
wdrożenia, upowszechnienia i wykorzystania przez inne podmioty, czy przyjęte 
założenia dotyczące trwałości innowacji są realne i racjonalne. 

0-10 
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8 Zaplanowanie działań przewidujących 
przeniesienie do przedsiębiorców więcej 
niż 40 % z przypadającej liczby godzin na 
zajęcia praktyczne 

W ramach kryterium ocenie podlega czy zaplanowane działania przewidują 
przeniesienie kształcenia praktycznego do przedsiębiorcy w wymiarze 
większym niż 40% z przypadającej liczby godzin na zajęcia praktyczne 
(potwierdzone w oświadczeniu szkół o gotowości przystąpienia do udziału 
w grancie, składanym na etapie ubiegania się o grant), stanowiącym załącznik 
do Specyfikacji.  

0-5 

40-43% – 1 pkt 
44-45% – 2 pkt 
46-47% – 3 pkt 
48-50% – 4 pkt 

powyżej 50 % – 5 
pkt 

Warunki punktowe – Maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania 90 
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WARUNKI MERYTORYCZNE 

WARUNKI NEGOCJACYJNE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY WARUNKÓW MERYTORYCZNYCH 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku  

1 Adekwatność kosztów i ich kwalifikowalność W ramach tego warunku oceniane będzie: czy przedstawiono koszty 
planowanych działań; czy szczegółowość przedstawienia kosztów jest 
odpowiednia – pozwala na właściwą ich ocenę; czy zaplanowane koszty są 
racjonalne, efektywne i powiązane z planowanymi działaniami; czy koszty 
odpowiadają stawkom rynkowym i nie są zawyżone w stosunku do 
średnich cen (w tym czy są zgodne z załączoną Tabelą z wykazem 
maksymalnych stawek); czy nakłady finansowe są adekwatne do 
planowanych rezultatów (uzyskiwanie najlepszych efektów z danych 
nakładów); czy koszty przedstawione w harmonogramie rzeczowo-
finansowym są kwalifikowalne oraz czy nie został przekroczony limit 
środków przeznaczonych na finansowanie działań towarzyszących 
wdrażaniu Innowacyjnego Modelu Kształcenia Praktycznego (np. warsztaty 
praktyczne w firmach dla nauczycieli, warsztaty kompetencji kluczowych, 
kursy zawodowe i inne), wynoszący 30% wysokości udzielonego grantu. 

TAK/DO NEGOCJACJI 
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WARUNKI MERYTORYCZNE 

WARUNKI PREMIUJĄCE WERYFIKOWANE NA ETAPIE OCENY WARUNKÓW MERYTORYCZNYCH 
Ocena będzie wyliczana w oparciu o mnożnik uwzględniający wagi przypisane poszczególnym warunkom, które opisano w poniższej tabeli. 

Lp. Nazwa warunku Definicja warunku Skala ocen 
Waga 

(mnożnik) 

1 
Grantobiorca przedstawił propozycje 
kształcenia min. na poziomie powiatów, 
obejmujące wsparciem co najmniej:  

2 szkoły 

Ocenie podlega ilość szkół objętych wsparciem. 
0-1 3 

powyżej 2 szkół 
 2-4 5 

2 
Grantobiorca wykaże zaangażowanie 
w realizację grantu starostwa 
powiatowego 

Ocenie podlega czy Grantobiorca planując działania zaangażował 
prowadzący starostwo powiatowe oraz sposób jego zaangażowania. 
Uwzględnia to przypisanie odpowiedzialności za szkolnictwo 
zawodowe do samorządu powiatowego.  

0-2 3 

3 
Grantobiorca przedstawił propozycje 
nauczania z uwzględnieniem kierunków 
kształcenia, które wpisują się w rozwój 
inteligentnych specjalizacji regionu 

Inteligentne specjalizacje to obszary, które mają szanse na najszybszy 
rozwój gospodarczy, dlatego ukierunkowanie kształcenia 
zawodowego na obszary wpisujące się w inteligentne specjalizacje tj. 
przemysł metalowo-odlewniczy z komponentem motoryzacyjnym, 
zasobooszczędne budownictwo, nowoczesne rolnictwo 
i przetwórstwo spożywcze, turystyka zdrowotna i prozdrowotna, 

0-3 
(1pkt-1-2 IS; 
2 pkt-3-4 IS; 
3pkt-5-7 IS) 
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technologie informacyjno-komunikacyjne, branża targowo-
kongresowa, zrównoważony rozwój energetyczny będą miały 
przełożenie na rozwój gospodarczy i konkurencyjny regionu. 
 

4 
Grantobiorca przedstawił propozycje 
kształcenia na terenie powiatów objętych 
inicjatywą Lagging Regions 

Ocenie podlega czy Grantobiorca zaplanował kształcenie na terenie 
powiatów objętych inicjatywą Lagging Regions tj. powiatu: 
ostrowieckiego, skarżyskiego, starachowickiego.  

0-2 2 

Warunki premiujące – Maksymalna liczba punktów 

możliwych do uzyskania 45 

Sumarycznie maksymalna liczba punktów możliwych do 

uzyskania 135 


