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KARTA WERYFIKACJI WARUNKÓW FORMALNYCH

W karcie weryfikacji warunków formalnych wniosek jest sprawdzany pod
kątem spełnienia następujących kryteriów:

• Czy Wniosek został złożony we właściwej instytucji?

• Czy Wniosek został złożony w formie wymaganej przez IOK w Regulaminie
konkursu?

• Czy Wniosek złożono w terminie wskazanym w Regulaminie konkursu?

• Czy Wniosek o dofinansowanie projektu wypełniono w języku polskim?

• Czy wszystkie wymagane pola Wniosku zostały wypełnione (w tym
poprawność wypełnienia kodu interwencji)?

• Czy przedłożone wraz z Wnioskiem załączniki (o ile dotyczy) są spójne
z wykazem załączników do wniosku (zgodnie z listą określoną we wniosku
o dofinansowanie projektu oraz Regulaminie konkursu)?

• Czy załączniki do wniosku są aktualne, zostały złożone na właściwych
formularzach i są wypełnione (o ile dotyczy)?



Systematyka kryteriów obowiązujących w ramach RPO WM 
na lata 2014-2020 (EFS)

1. Kryteria formalne – 0/1, wspólne dla wszystkich działań

1.1. Kryteria formalne – 0/1, wspólne dla wszystkich działań bez możliwości
poprawienia;

1.2. Kryteria formalne – 0/1, wspólne dla wszystkich działań z możliwością
poprawienia;

1.3. Dodatkowe kryteria formalne dla ZIT WOF – 0/1;

2. Kryteria dostępu – 0/1, nie dotyczy – dla danego typu operacji;

3. Kryteria merytoryczne ogólne – punktowe lub 0/1, wspólne dla wszystkich
działań;

W przypadku projektów konkursowych, spełnienie przez wniosek kryteriów
w minimalnym zakresie oznacza uzyskanie, co najmniej 60 punktów,
a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych punktach (kryteriach) oceny
merytorycznej.



Systematyka kryteriów obowiązujących w ramach RPO WM 
na lata 2014-2020 (EFS)

4. Kryterium podsumowujące ogólne – 0/1, wspólne dla wszystkich działań,
dotyczące tylko projektów konkursowych kierowanych do negocjacji;

Skierowanie projektu do negocjacji jest możliwe tylko w sytuacji, gdy projekt
spełnienia kryteria merytoryczne ogólne w minimalnym zakresie tj. uzyskał
co najmniej 60 punktów, a także przynajmniej 60% punktów w poszczególnych
kryteriach oceny merytorycznej. Weryfikacja kryterium dokonywana jest tylko
w przypadku wniosków podlegających procesowi negocjacji. Niespełnienie
kryterium skutkuje odrzuceniem wniosku;

5. Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe, dla danego typu operacji,
dotyczy tylko projektów konkursowych, mają charakter premiujący. Liczba punktów
od 0 do 40. Uzyskanie przez wniosek 0 pkt za którekolwiek kryterium merytoryczne
szczegółowe nie skutkuje odrzuceniem wniosku;

6. Kryteria merytoryczne szczegółowe – punktowe – zgodności ze strategią ZIT
WOF, stanowią minimum 30% ogólnej liczby punktów możliwych do uzyskania na
etapie oceny merytorycznej. Projekt spełnia ww. kryteria w sytuacji, gdy uzyska
przynajmniej 50% maksymalnej liczby punktów, możliwych do uzyskania w ramach
kryteriów merytorycznych szczegółowych – punktowych – zgodności ze strategią
ZIT WOF.



Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej w ramach ZIT 

W ramach Poddziałania 8.3.2 przewiduje się następujące typy operacji:

1. Tworzenie i funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3,
w formie żłobków (m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i opiekuna
dziennego oraz dostosowanie już istniejących miejsc do potrzeb dzieci
z niepełnosprawnościami;

2. Świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów związanych
ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3 w formach
wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku
do lat 3, tj. za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym, u dziennego opiekuna.
Typ operacji nr 2 może jedynie stanowić wsparcie uzupełniające do typu operacji
nr 1.



KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

L.p. Kryterium
Ocena 

kryterium

1.

Wnioskodawca zobowiązuje się, że tworzenie i funkcjonowanie
nowych miejsc opieki nad dzieckiem do lat 3, w formie żłobków
(m.in. przyzakładowych) lub klubów dziecięcych i dziennego
opiekuna odbywać się będzie zgodnie ze standardami
wynikającymi z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 Dz. U. z 2018 r. poz.603 i 650

0/1

Opis kryterium:

• Kryterium wynika z zapisów RPO WM 2014 – 2020.
• Kryterium będzie weryfikowane na podstawie deklaracji

Wnioskodawcy zawartej we wniosku o dofinansowanie,
że projekt będzie realizowany zgodnie ustawą z dnia 4 lutego
2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

• Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznymdo
otrzymania dofinansowania.

• Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.



L.p. Kryterium
Ocena 

kryterium

2.

Okres realizacji projektu nie przekracza 30 miesięcy, przy czym
maksymalnie:
• przez 24 miesiące ze środków EFS może być współfinansowana

bieżąca działalność nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi
do 3 lat w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennego
opiekuna. Dotyczy to typu operacji 1.

• przez 12 miesięcy ze środków EFS może być współfinansowane
świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów
związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi
do lat 3 względem konkretnego dziecka i opiekuna w żłobku,
klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna. Dotyczy to typu
operacji 2.

0/1

KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ



KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Opis kryterium 
nr 2:

• Kryterium wynika z Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze
rynku pracy na lata 2014-2020.

• Okres realizacji projektu rozumiany jest jako całkowity czas trwania
projektu, w którym mieszczą się wszystkie działania. Obejmuje
również współfinansowanie fazy przygotowawczej (tylko w typie
operacji nr 1), służącej przygotowaniu bazy lokalowej niezbędnej do
uruchomienia przedmiotowych miejsc.

• Faza przygotowawcza trwa do 6 miesięcy. Na etapie realizacji projektu
IOK może przedłużyć fazę przygotowawczą na uzasadniony wniosek,
nie dłużej jednak niż o dodatkowe 3 miesiące, wówczas okres
współfinansowania ze środków EFS bieżącej działalność utworzonych
w projekcie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat ulega skróceniu
adekwatnie do okresu wydłużenia fazy przygotowawczej.

• Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania
dofinansowania.

• Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne
z odrzuceniem projektu.



L.p. Kryterium
Ocena 

kryterium

3.
Projekt może przewidywać pobieranie opłat od opiekunów
prawnych za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym
lub u dziennego opiekuna.

0/1, 

nie dotyczy

Opis 
kryterium:

• Kryterium zapewnia jednolite podejście do wnoszenia opłat na
obszarach realizacji projektów.

a) W przypadku form opieki w postaci żłobków, klubów dziecięcych
i dziennego opiekuna pobierane opłaty nie mogą być wyższe niż
wartości określone w stosownych uchwałach rad gmin/miast
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku
i u dziennego opiekuna.

b) W sytuacji, gdy na obszarze, na którym realizowany będzie projekt
nie została podjęta przedmiotowa uchwała, pobierana miesięczna
opłata nie może być wyższa niż wynika ze Sprawozdania Rady
Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad
dziećmi w wieku do lat 3 tab. 7 str. 24. dla województwa
mazowieckiego.

KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ



KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Opis kryterium 
nr 3:

• Pobierana miesięczna opłata nie może być więc wyższa niż 430 PLN
dla żłobków i nie większa niż 396 PLN dla klubów dziecięcych.
W sytuacji opisanej w pkt b) opłaty wnoszone przez opiekunów
prawnych dzieci, w przypadku korzystania z formy opieki prowadzonej
przez dziennego opiekuna, nie mogą wynosić więcej niż 396 PLN
miesięcznie.

• Opłaty wnoszone przez opiekunów prawnych są zaliczane do wkładu
własnego wnioskodawcy.

• Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania
dofinansowania. Ocena kryterium jest 0/1, nie dotyczy - kiedy projekt
nie przewiduje pobierania opłat.

• Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.



L.p. Kryterium
Ocena 

kryterium

4.
Projekt prowadzi do zwiększenia liczby miejsc opieki na dziećmi
do lat 3, prowadzonych przez daną instytucję publiczną
lub niepubliczną.

0/1, 

nie dotyczy

Opis 
kryterium:

• Kryterium ma zapewnić, że w związku z realizacją projektu przez
daną instytucję publiczną lub niepubliczną, liczba miejsc opieki nad
dziećmi do lat 3 będzie większa niż liczba tych miejsc prowadzonych
przez daną instytucję w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

• Kryterium zapewnia, że Wnioskodawcy nie zlikwidują miejsc opieki
nad dziećmi do lat 3, które prowadzili przed rozpoczęciem projektu
zarówno w trakcie realizacji projektu, jak i w okresie trwałości.

• Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wskaźnika
„Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3”.

• Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania
dofinansowania.

• Ocena kryterium jest 0/1, nie dotyczy. Uzyskanie oceny „0” jest
jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ



L.p. Kryterium Ocena kryterium

5.

Projekt zapewnia obowiązkowo osiągnięcie wskaźnika rezultatu
bezpośredniego:
„Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej
z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie,
po opuszczeniu programu” - 80%.

0/1

KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ

Opis 
kryterium:

• Wskaźnik rezultatu bezpośredniego musi zostać osiągnięty na poziomie
minimum 80%.

• We wskaźniku należy wykazać osoby, które wróciły na rynek pracy po
urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim oraz osoby, które utrzymały
zatrudnienie.

• Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania
dofinansowania.

• Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne
z odrzuceniem projektu.



1.1 KRYTERIA FORMALNE 0/1 BEZ MOŻLIWOŚCI POPRAWIENIA 

1. Wnioskodawca wpisuje się w typ Beneficjenta określony w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2014-2020
oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO 2014-2020 i Regulaminie
Konkursu.

2. Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu związanemu z zakazem udzielania
dofinansowania podmiotom wykluczonym lub nie orzeczono wobec niego zakazu
dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie odrębnych przepisów.

3. Projekt opisany we wniosku o dofinasowanie nie jest zakończony.

4. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z RPO WM
2014-2020, Działaniem/Poddziałaniem opisanym w SZOOP RPO WM

oraz Regulaminem konkursu.

5. Wnioskodawca w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie
województwa mazowieckiego.

6. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z prawodawstwem
krajowym, w tym z ustawą Prawo zamówień publicznych.

7. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadami
dotyczącymi pomocy publicznej.



8. W przypadku projektu partnerskiego spełnione zostały wymogi dotyczące utworzenia
partnerstwa, o których mowa w art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach
realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
2014-2020 ze zm.

9. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans
kobiet i mężczyzn, w oparciu o standard minimum.

10. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans
i niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

11. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z zasadą
zrównoważonego rozwoju.

12. Zastosowanie w projekcie opisanym we wniosku o dofinansowanie stawek
jednostkowych/kwot ryczałtowych określonych w Regulaminie konkursu.

13. Projekt skierowany jest do grup docelowych z terenu województwa mazowieckiego.

1.1 KRYTERIA FORMALNE 0/1 BEZ MOŻLIWOŚCI POPRAWIENIA 



1.2 KRYTERIA FORMALNE 0/1 Z MOŻLIWOŚCIĄ POPRAWIENIA 

1. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z poziomem
wymaganego wkładu własnego.

2. Zgodność projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie z dopuszczalnym
procentowym poziomem wydatków w ramach cross-financingu i środków
trwałych.

3. Roczny łączny obrót Wnioskodawcy i partnerów (o ile budżet projektu
uwzględnia wydatki partnera) jest równy lub wyższy od rocznych wydatków

w projekcie.



KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ

L.p. Kryterium Ocena kryterium

1.

Wnioskodawca przedstawia we Wniosku o dofinansowanie
następujące informacje:
• uzasadnienie zapotrzebowania na miejsca opieki nad dziećmi

do lat 3;
• opis warunków lokalowych;
• zasady rekrutacji uczestników do projektu;
• zapewnienie utrzymania funkcjonowania miejsc opieki

nad dziećmi do lat 3 po ustaniu finansowania z EFS, z wyjątkiem
typu operacji polegających na świadczeniu usługi „pokrywanie
części/całości bieżących kosztów świadczenia opieki nad dziećmi
do lat 3 w formie żłobka, klubu dziecięcego, opiekuna
dziennego”.

0/1



KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ

Opis 
kryterium 

nr 1:

Zgodnie z kryterium projekt ma zapewnić adekwatne i efektywne wsparcie.
W związku z tym, Wnioskodawca zawiera we wniosku o dofinansowanie informacje na
temat:
• zapotrzebowania na miejsca opieki dla dzieci do lat 3 wraz z analizą zróżnicowań

przestrzennych w dostępie do form opieki nad dziećmi do lat 3 i prognoz
demograficznych sporządzonych dla obszaru, na którym realizowany jest projekt.
Wnioskodawca powinien wskazać źródła danych wykorzystywanych w analizie
np. dane lokalne pochodzące z gmin objętych działaniami projektu, dane GUS,
dane sporządzone na podstawie badań własnych. Wnioski bez wskazania źródła
danych będą odrzucane jako niespełniające kryterium;

• warunków lokalowych, w których utworzone będą miejsca opieki,
w tym wykorzystanie bazy lokalowej, jej adekwatność do przepisów określających
wymagania dla infrastruktury w poszczególnych formach opieki;

• zasad rekrutacji do projektu;
• informacje dotyczące sposobu utrzymania funkcjonowania miejsc opieki po ustaniu

finansowania z EFS, tj. informacje, z jakiego źródła, innego niż środki europejskie,
miejsca te będą utrzymane przez okres minimum 2 lat od daty zakończenia realizacji
projektu;

• Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania.
Ocena kryterium jest 0/1. Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem
projektu.



L.p. Kryterium
Ocena 

kryterium

2.

Udział typu operacji „świadczenie usługi w postaci pokrycia części
lub całości kosztów związanych ze świadczeniem bieżących usług
opieki nad dziećmi do lat 3” nie może stanowić więcej niż 10%
wartości projektu.

0/1, 

nie dotyczy

Opis 
kryterium:

• Celem kryterium jest zapewnienie, że przy deficycie miejsc opieki
nad dziećmi w wieku do lat 3 interwencja zapewni przede wszystkim
powstawanie nowych miejsc opieki.

• Jednocześnie w toku realizacji projektu beneficjent nie może przekroczyć
wartości kwotowej na ten typ operacji wyliczonej jako 10% wartości
projektu na etapie oceny wniosku o dofinansowanie. Typ operacji
świadczenie usługi w postaci pokrycia części lub całości kosztów
związanych ze świadczeniem bieżących usług opieki nad dziećmi do lat 3
jest wsparciem uzupełniającym w projekcie.

• Spełnienie kryterium jest warunkiem koniecznym do otrzymania
dofinansowania.

• Uzyskanie oceny „0” jest jednoznaczne z odrzuceniem projektu.

KRYTERIA DOSTĘPU OCENIANE NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ



Brzmienie 
kryterium

Opis kryterium
Maksymalna/mi
nimalna liczba 

punktów

1. Zgodność 
projektu z 

celami RPO 
WM 2014-
2020 oraz z 

diagnozą 
zawartą w 
RPO WM 

2014-2020

Oceniane będą:
• trafność i rzetelność identyfikacji problemów obszaru,

na którym będzie realizowany projekt;
• trafność wskazania celu głównego i celów szczegółowych

projektu;
• opis sposobu, w jaki projekt przyczyni się do realizacji celu

szczegółowego RPO WM 2014-2020;
• zgodność przedstawionego celu głównego z koncepcją

SMART.

10/6

albo

5/3

(jeśli 

wnioskowana 

kwota jest 

równa albo 

przekracza 2 

mln zł)

2. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE



Brzmienie 
kryterium

Opis kryterium
Maksymalna/mi
nimalna liczba 

punktów

2. Adekwatność 
doboru i opisu 

rezultatów 
realizacji 

projektu 

Oceniana będzie trafność wyboru i opisu wskaźników,
które będzie realizował projekt, tj.:
• adekwatność doboru wskaźników do celu

szczegółowego oraz do grupy docelowej, do charakteru
projektu (uwzględnienie we wskaźnikach zakresu
rzeczowego i charakteru projektu oraz czy mierzą cele
projektu);

• realność osiągnięcia wskaźników w kontekście wartości
projektu, potencjału finansowego, technicznego
i kadrowego Wnioskodawcy, okresu realizacji projektu,
ewentualnie innych, istotnych czynników wpływających
na realizacje projektu;

• sposób i częstotliwość pomiaru wskaźników oraz źródła
ich pomiaru;

• czy projekt realizuje wskaźniki z ram wykonania.

15/9

2. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE



2. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE

Brzmienie 
kryterium

Opis kryterium
Maksymalna/mi
nimalna liczba 

punktów

3. Adekwatność 
doboru grupy 

docelowej 
objętej 

wsparciem w 
projekcie 

Oceniane będą:
• uzasadnienie wyboru grupy docelowej, jej potrzeb

i oczekiwań;
• wielkość i struktura grupy docelowej (w tym udział osób

z niepełnosprawnościami, udział osób doświadczających
wykluczenia z więcej niż jednego powodu);

• opis barier, na które napotykają uczestnicy projektu;
• sposób przeprowadzania naboru do udziału w projekcie

(kryteria rekrutacji, działania motywujące do udziału
w projekcie).

10/6



2. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE

Brzmienie 
kryterium

Opis kryterium
Maksymalna/mi
nimalna liczba 

punktów

4. Trafność 
opisanej 

analizy ryzyka 
nieosiągnięcia 

założeń 
projektu

Oceniane będą:
• trafność opisu sytuacji, których wystąpienie utrudni

lub uniemożliwi osiągnięcie wartości docelowej
wskaźników rezultatu;

• trafność sposobu identyfikacji wystąpienia takich sytuacji
(zajścia ryzyka);

• trafność wyboru działań, które zostaną podjęte,
aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i jakie będą mogły
zostać podjęte, aby zminimalizować skutki wystąpienia
ryzyka.
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2. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE

Brzmienie 
kryterium

Opis kryterium
Maksymalna/min

imalna liczba 
punktów

5. Spójność 
zadań 

przewidzia
nych do 

realizacji w 
ramach 
projektu 

oraz 
trafność 
doboru i 

opisu 
zadań

Oceniane będą:
• trafność uzasadnienia potrzeby realizacji zadań;
• opis planowanego sposobu realizacji zadań,

w tym racjonalność harmonogramu działań;
• opis sposobu realizacji zasady równości szans

i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób
z niepełnosprawnościami;

• trafność określenia wartości wskaźników realizacji właściwego
celu szczegółowego RPO WM 2014-2020 lub innych
wskaźników;

• opis sposobu, w jaki zostanie zachowana trwałość rezultatów
projektu (o ile dotyczy);

• opis uzasadnienia wyboru partnerów do realizacji
poszczególnych zadań (o ile dotyczy);

• trafność doboru wskaźników dla rozliczenia kwot
ryczałtowych i dokumentów potwierdzających ich wykonanie
(o ile dotyczy).
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2. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE

Brzmienie 
kryterium

Opis kryterium
Maksymalna/mi
nimalna liczba 

punktów

6. Potencjał 
finansowy, 
kadrowy i 
techniczny 

Wnioskodawcy 
oraz partnerów 
projektu (o ile 

dotyczy)

Oceniane będą:
• zasoby finansowe, jakie wniesie do projektu

Wnioskodawca i partnerzy (o ile dotyczy);
• potencjał kadrowy Wnioskodawcy i partnerów (o ile

dotyczy) i sposób jego wykorzystania w ramach
projektu (kluczowe osoby, które zostaną zaangażowane
do realizacji projektu oraz ich planowanej funkcji
w projekcie);

• potencjał techniczny, w tym sprzętowy i warunki
lokalowe Wnioskodawcy i partnerów (o ile dotyczy)
i sposób jego wykorzystania w ramach projektu.

10/6



2. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE

Brzmienie 
kryterium

Opis kryterium
Maksymalna/mi
nimalna liczba 

punktów

7. 
Doświadczenie 
Wnioskodawcy 

i partnerów 
(o ile dotyczy). 

Adekwatność doświadczenia będzie oceniane w kontekście
dotychczasowej działalności i możliwości weryfikacji
rezultatów tej działalności, która była lub jest prowadzona:
• w obszarze, w którym udzielane będzie wsparcie

przewidziane w ramach projektu;
• na rzecz grupy docelowej, do której kierowane będzie

wsparcie przewidziane w ramach projektu;
• na określonym terytorium, którego dotyczyć będzie

realizacja projektu.

Oceniana będzie adekwatność opisu instytucji, które mogą
potwierdzić potencjał społeczny Wnioskodawcy
i partnerów (o ile dotyczy).
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2. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE

Brzmienie 
kryterium

Opis kryterium
Maksymalna/mi
nimalna liczba 

punktów

8. Sposób 
zarządzania 
projektem

Oceniana będzie adekwatność sposobu zarządzania
projektem do zakresu zadań w projekcie, tj.:
• liczebność personelu, w tym w szczególności personelu

kluczowego;
• czytelność struktury zarządzania, podział obowiązków

i odpowiedzialności;
• sposób podejmowania decyzji i sposób komunikacji;
• udział partnerów w zarządzaniu projektem (w przypadku

projektów partnerskich);
• monitorowanie realizacji projektu.

5/3



2. KRYTERIA MERYTORYCZNE OGÓLNE

Brzmienie 
kryterium

Opis kryterium
Maksymalna/mi
nimalna liczba 

punktów

9. 
Efektywność 

kosztowa 
projektu i 

prawidłowość 
sporządzenia 

budżetu. 

Oceniane będą:
• niezbędność zaplanowanych wydatków w kontekście

zaplanowanych zadań i celu projektu;
• zgodność ze standardem i cenami rynkowymi

określonymi w Regulaminie konkursu lub określonymi
w Wezwaniu do złożenia wniosku o dofinansowanie
projektu pozakonkursowego;

• kwalifikowalność wydatków;
• racjonalność i efektywność wydatków projektu;
• poprawność uzasadnienia wydatków w ramach kwot

ryczałtowych (o ile dotyczy).

15/9



KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE 

• Szczegółowe kryteria merytoryczne tzw. „premiujące” dotyczą
preferowania przez IOK pewnych typów projektów. W przeciwieństwie
do kryteriów dostępu, kryteria premiujące nie muszą być spełnione,
by projekt uzyskał pozytywną ocenę i został skierowany
do dofinansowania, niemniej jednak ich spełnienie zwiększa szanse na
otrzymanie dofinansowania.

• Ocena spełniania kryteriów premiujących polega na przyznaniu
określonej z góry liczby punktów, jeśli projekt spełnia kryterium
lub przyznaniu 0 punktów, jeśli projekt nie spełnia danego kryterium,
lub spełnia je tylko częściowo.



Lp Kryterium Punktacja
Max.
Liczba  

punktów

1.

Projekt przyczynia się do zaspokojenia popytu na 
miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 w obszarach 

wykazujących niski poziom upowszechnienia opieki 
żłobkowej

Projekt 
skierowany jest 
wyłącznie do 
gmin, 
w których: 
• odsetek dzieci 
do lat 3 
objętych opieką 
wynosi od 0% 
do 10,4%
- 5 pkt; 

Brak spełnienia 
ww. warunków 
lub brak 
informacji 
w tym zakresie 

– 0 pkt 

5
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Lp Kryterium Punktacja
Max.
Liczba  

punktów

2.

Projekt zakłada optymalizację średniego miesięcznego 
kosztu całkowitego utworzenia jednego miejsca opieki 
dla dziecka do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych, u 

dziennych opiekunów

Średni miesięczny 
całkowity koszt 
utworzenia jednego 
miejsca opieki dla 
dziecka do lat 3 
w projekcie jest: 
• mniejszy lub 
równy 350 EUR 
– 5 pkt; 
• wyższy niż 350 
EUR ale mniejszy 
lub równy 417 EUR 
– 3 pkt 

Brak spełnienia ww. 
warunków lub brak 
informacji w tym 
zakresie – 0 pkt 

5
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Lp Kryterium Punktacja
Max.
Liczba  

punktów

3.

Wnioskodawca zapewni trwałość utworzonych w ramach 
projektu miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobkach, 

klubach dziecięcych i przez dziennego opiekuna, 
przez okres dłuższy niż 24 miesiące od daty zakończenia 

realizacji projektu określonej w umowie 
o dofinansowanie projektu

Funkcjonowanie 
miejsca opieki 
nad dziećmi do 
lat 3 dłużej niż 24 
miesiące: 
• powyżej
24 do 30 m-cy
– 2 pkt; 
• powyżej 
30 m-cy
– 4 pkt 

Brak spełnienia 
ww. warunków 
lub brak 
informacji w tym 
zakresie – 0 pkt 

4
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Lp Kryterium Punktacja
Max.
Liczba  

punktów

4.
Projekt realizowany w partnerstwie podmiotów 

z różnych sektorów (publiczny, prywatny, społeczny)

Projekt realizowany 
w partnerstwie 
podmiotów 
z różnych sektorów: 
- w partnerstwie 

z podmiotem 
z innego 
sektora - 3 pkt

Brak spełnienia 
ww. warunków 
lub partnerstwo 
z podmiotem z tego 
samego sektora 
– 0 pkt. 
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Lp Kryterium Punktacja
Max.
Liczba  

punktów

5. Lokalizacja miejsca opieki nad dziećmi do lat 3

Za lokalizację miejsca 
opieki dogodną 
komunikacyjnie 
- 3 pkt 

Brak spełnienia ww. 
warunków lub brak 
informacji w tym 
zakresie – 0 pkt

3
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Lp Kryterium Punktacja
Max.
Liczba  

punktów

6.
Projekt jest komplementarny z inwestycjami 

zrealizowanymi, realizowanymi bądź planowanymi do 
realizacji w resortowym programie „MALUCH +”

Projekt jest 
komplementarny 
z resortowym 
programem 
„MALUCH +” 
- 5 pkt 

Brak spełnienia 
ww. warunków 
lub brak informacji 
w tym zakresie 

– 0 pkt 

5

KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE



Lp Kryterium Punktacja
Max.
Liczba  

punktów

7.
Projekt jest wpisany do programu rewitalizacji 

obowiązującego na obszarze, na którym jest realizowany. 

Projekt jest 
zgodny z 
programem 
rewitalizacji
- 2 pkt 

Brak 
spełnienia ww. 
warunków lub 
brak informacji 
w tym zakresie 
– 0 pkt 

2
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Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Punkt Informacyjny EFS

ul. Młynarska 16
01-205 Warszawa

punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

Dziękuję za uwagę!

mailto:punktinformacyjnyefs@wup.mazowsze.pl

