
Kryteria wyboru projektów w ramach 

10. Osi priorytetowej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Małopolskiego 

na lata 2014-2020 

pn. Wiedza i kompetencje



Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego 

(PRIORYTET INWESTYCYJNY 10iv)

Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów 

- SPR 

Typ projektu:

A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji 

Zawodowych

B. rozwijanie ofert szkół i placówek prowadzących 

kształcenie zawodowe, kształcących uczniów ze 

specjalnymi potrzebami

Tryb konkursowy, nabór zamknięty



waga: 1

rodzaj: indywidualne

oceniający: KOP

Ocena merytoryczna

Partycypacja finansowa pracodawcy w 

kosztach praktyki lub stażu zawodowego

OCENA

0-10 pkt

Przyznanie 0 pkt 

nie eliminuje 

projektu z oceny

� W ramach kryterium premiowane są projekty, w których pracodawcy

partycypują finansowo w wymiarze co najmniej 5% w kosztach

organizacji i prowadzenia praktyki zawodowej lub stażu

zawodowego:

• w ramach projektu wszyscy pracodawcy organizujący praktyki

zawodowe lub staże zawodowe partycypują finansowo w wymiarze co

najmniej 5% w kosztach ich organizacji – 10 pkt

• w ramach projektu nie wszyscy pracodawcy organizujący praktyki

zawodowe lub staże zawodowe nie partycypują finansowo w wymiarze co

najmniej 5% w kosztach ich organizacji – 0 pkt

� W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum

punktowego.



waga: 1

rodzaj: indywidualne

oceniający: KOP

Ocena merytoryczna

Trwałość utworzonych Centrów Kompetencji Zawodowych

OCENA

0-10 pkt

Przyznanie 0 pkt 

nie eliminuje 

projektu z oceny

� W ramach kryterium premiowane są projekty, w ramach których

wspierane jest/zostało zostanie utworzone centrum kształcenia

zawodowego i ustawicznego (CKZiU) zgodnie z art. 62a Ustawy o

systemie oświaty:

• W ramach projektu wspierane jest/utworzone zostało zostanie CKZiU –

10 pkt

• W ramach projektu utworzony został zostanie CKZ realizujący zadania

zbieżne z zadaniami CKZiU – 0 pkt

� W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum

punktowego.



waga: 2

rodzaj: porównawcze

oceniający: KOP

Ocena merytoryczna

Zgodność projektu z dokumentem „Model wsparcia 

kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020

OCENA

2-10 pkt

Punkty nie 

podlegają 

sumowaniu

� Kryterium strategiczne, w ramach którego badany jest stopień zgodności

projektu z dokumentem „Model wsparcia kształcenia zawodowego

w Małopolsce w latach 2014-2020.”

� Punkty będą przyznawane w następujący sposób:

• 10 pkt – stwierdzenie wysokiego stopnia zgodności projektu z dokumentem

„Model wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020”,

• 6 pkt – stwierdzenie średniego stopnia zgodności projektu z dokumentem „Model

wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020”,

• 2 pkt – stwierdzenie niskiego stopnia zgodności projektu z dokumentem „Model

wsparcia kształcenia zawodowego w Małopolsce w latach 2014-2020.”

W ramach kryterium ocenie nie podlega czy w ramach projektu wspierane

jest/zostanie utworzone centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU)

zgodnie z art. 62a Ustawy o systemie oświaty.

� W ramach oceny nie jest wymagane uzyskanie minimum punktowego.



www.fundusze.malopolska.pl


