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Misja ZIT SC 
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Subregionu Centralnego zapewniają osiąganie spójności wewnętrznej jego terytorium 

i niwelowanie problemów stojących na przeszkodzie pełnemu aktywowaniu potencjałów inteligentnego oraz metropolitalnego rozwoju 

Cele 

strategiczne 

SC 

CS1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-gospodarczej SC CS2. Zdrowe środowisko życia w SC dzięki zmniejszonej antropopresji 

Priorytety P1.1. Gospodarka i miejsca pracy 
P1.2. Aktywność społeczna i zapobieganie 

wykluczeniom 

P2.1. Ochrona powietrza i efektywność 

energetyczna 
P2.2. Ochrona zasobów przyrody 

Działania 

D1.1.1. 

Przywrócenie 

funkcji 

gospodarczych na 

obszarach 

zdegradowanych 

D1.1..2. 

Wyrównywanie szans 

wejścia i powrotu na 

rynek pracy 

D1.1.3 

 Wzmacnianie 

zdolności 

adaptacyjnej 

pracowników  

i przedsiębiorców 

D1.2.1. 

Wzmocnienie 

lokalnych potencjałów 

rozwoju oraz 

kompleksowa 

rewitalizacja 

D1.2.2. 

Zapewnienie 

dostępu do 

dziedzictwa 

przyrodniczego 

D2.1.1. 

Równoważenie 

mobilności 

D2.1.2.  

Zapobieganie niskiej 

emisji  

w nieruchomościach 

publicznych  

i budynkach 

mieszkaniowych 

D2.2.1.  

Bezpieczne 

gospodarowanie 

odpadami 

D2.2.2. 

Racjonalizacja 

gospodarki 

wodno-ściekowej 

Cele 

szczegółowe 

C1.1.1.1. 

Ulepszone warunki 

do rozwoju MŚP 

  

C1.1.1.2. 

Zwiększone 

kompetencje 

uczniów szkół 

kształcących  

w zawodach 

C1.1.2.1. 

Obniżenie skali 

bezrobocia 

długookresowego 

  

C1.1.2.2. 

Rozwój 

przedsiębiorczości 

i samozatrudnienia 

  

C1.1.2.3. 

Poprawa dostępności 

do usług opiekuńczych 

nad dziećmi do lat 3 

i nieobligatoryjnej 

edukacji przedszkolnej 

C1.1.3.1. 

Złagodzenie 

skutków zmian 

strukturalnych w 

gospodarce  

C1.2.1.1. 

Zwiększona 

aktywizacja 

społeczno-

gospodarcza ludności 

zamieszkującej 

rewitalizowane tereny 

  

C1.2.1.2. 

Lepszy dostęp do 

usług społecznych 

dla osób 

wykluczonych lub 

zagrożonych 

wykluczeniem 

C1.2.2.1. 

Wzmocnione 

mechanizmy 

ochrony 

różnorodności 

biologicznej  

w regionie 

C2.1.1.1. 

Zwiększona 

atrakcyjność 

transportu 

publicznego dla 

pasażerów 

C2.1.2.1. 

Zwiększony poziom 

produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych 

  

C2.1.2.2. 

Zwiększona 

efektywność 

energetyczna 

w sektorze 

publicznym  

i mieszkaniowym 

C2.2.1.1. 

Zwiększony udział 

unieszkodliwionych 

odpadów 

komunalnych i 

niebezpiecznych 

(azbest) 

C2.2.2.1. 

Zwiększony 

odsetek ludności 

korzystającej  

z systemu 

oczyszczania 

ścieków 

zgodnego z 

dyrektywą 

dotyczącą 

ścieków 

komunalnych 

Cele, priorytety i działania Strategii ZIT 
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Kryteria tzw. zero-jedynkowe (0/1) – projekt 
oceniany na zasadzie spełnia – nie spełnia 

(2 kryteria) 

Kryteria szczegółowe, punktowe – 
maksymalna liczba punktów do uzyskania 50, 

minimum 40% czyli 20 punktów  
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Lokalizacja projektu na obszarze funkcjonalnym danego ZIT. 

 

Projekt jest zlokalizowany na obszarze funkcjonalnym danego ZIT, wskazanym w Strategii 
ZIT. Rozdział 2 Strategii. 

Zgodność uzasadnienia i celu projektu z diagnozą i Priorytetami/Celami/Działaniami 
Strategii ZIT. 

Potrzeba realizacji projektu wynika ze zdiagnozowanych problemów/potrzeb/wyzwań oraz 
projekt jest zgodny z Priorytetami/Celami/Działaniami wskazanymi w Strategii ZIT 

adekwatnymi do przedmiotu projektu. Szczegółowo diagnoza znajduje się w Rozdziale 5 
Strategii (od strony 26). 

 



Kryteria punktowane dodatkowe – poddziałanie 
11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT  

Lp. Treść kryterium Definicja kryterium Liczba 

punktów 

1 Czy projekt zakłada 

komplementarność z 

innymi znajdującymi 

się na liście 

projektów wybranych 

do dofinansowania, 

zrealizowanymi lub 

trwającymi 

projektami? 

Weryfikowane będzie czy projekt: 

• projekt nie jest komplementarny z żadnym projektem  – 0 pkt. 

• jest komplementarny z trwającym lub zakończonym projektem realizowanym w 

ramach programów operacyjnych współfinansowanych ze środków UE – 2 pkt. 

• jest zintegrowany/ komplementarny z innymi projektami zrealizowanymi, 

trwającymi lub znajdującymi się na liście projektów wybranych do dofinansowania 

w ramach ZIT – 3 pkt 

• jest komplementarny  z trwającym lub zakończonym projektem  w ramach 

Poddziałania  10.2. lub 10.3. -  4 pkt. 

 

Komplementarność to stan powstały na skutek podejmowanych, uzupełniających się 

wzajemnie działań/projektów, które są skierowane na osiągniecie wspólnego lub 

takiego samego celu, który nie zostałby osiągnięty lub osiągnięty byłby w mniejszym 

stopniu w przypadku niewystępowania komplementarności.  

Projekt może wykazywać komplementarność problemową, geograficzną, sektorową, 

funkcjonalną np. jest końcowym, lub jednym z końcowych elementów większego 

projektu, jest etapem szerszej strategii realizowanej przez kilka projektów 

komplementarnych, jest uzupełnieniem projektów zrealizowanych ze środków 

pomocowych.  

Ekspert ocenia, jaka jest zależność miedzy projektami uznanymi przez Wnioskodawcę 

za komplementarne (wykorzystywanie rezultatów, wykorzystywanie przez tych samych 

użytkowników) w kontekście założonego efektu synergii. 

0-4 pkt 



Kryteria punktowane dodatkowe – poddziałanie 
11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT  

Lp. Treść kryterium Definicja kryterium Liczba 

punktów 

2 Czy projekt  jest 

realizowany  w 

formalnym  

partnerstwie lub 

zakłada współpracę 

lub zlecanie zadań? 

Weryfikowane będzie czy projekt zakłada: 

• brak partnerstwa lub współpracy pomiędzy jednostkami/podmiotami – 0 pkt. 

• współpracę  międzysektorową (formalna współpraca bez zawierania 

partnerstwa do realizacji, wskazanego w pkt. A.2. wniosku o dofinansowanie) – 

2 pkt. 

• zlecanie zadań na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 

działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub w oparciu o art. 15a 

ustawy o spółdzielniach socjalnych – 3 pkt. 

• formalne partnerstwo (wskazane w pkt. A.2. wniosku o dofinansowanie) - 5 

pkt 

 

0-5 pkt 

3 Czy 

Wnioskodawca/Part

ner posiada 

doświadczenie w 

realizacji projektów 

na obszarze ZIT? 

Wskazane doświadczenie projektodawcy (znajomość lokalnego/regionalnego 
rynku oraz rozeznanie w potrzebach lokalnych/regionalnych podmiotów) 

znacznie usprawni realizację działań i usług oferowanych uczestnikom projektu.  
Weryfikowane  będzie czy Wnioskodawca/Partner: 

• Brak doświadczenia w realizacji projektów na obszarze danego ZIT - 0 pkt. 
• Posiada doświadczenie w realizacji jednego projektu na obszarze  danego ZIT – 

2 pkt. 
• Posiada doświadczenie w realizacji dwóch lub więcej projektów na obszarze 

danego  ZIT– 4 pkt. 
 

0-4 pkt. 



Kryteria punktowane dodatkowe – poddziałanie 
11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT  

Lp. Treść kryterium Definicja kryterium Liczba 

punktów 

4 Czy zapewniono 
spójność projektu z 
przedsięwzięciami 
realizowanymi na 
obszarze objętym 

Strategią ZIT? 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać zapewnienie spójności interwencji 
oraz wpływu miast i gmin z obszaru funkcjonalnego Subregionu Centralnego na 
kształt i sposób realizacji działań na ich obszarze. Kryterium weryfikowane w 
oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie, zgodnie z poniżej wskazanymi 
kategoriami punktowymi: 
 
• Brak rekomendacji – 0 pkt. 
 
 
• Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy wskazane w Strategii 
ZIT oraz realizujący zapisane w niej cele, i zarekomendowany przez Związek ZIT lub 
właściwy organ/y Porozumienia w sprawie realizacji ZIT w Subregionie w formie 
uchwały Zarządu Związku ZIT – 3 pkt. 
 
• Projekt bezpośrednio odpowiadający na problemy wskazane w Strategii 
ZIT oraz realizujący zapisane w niej cele, i realizowany przez Członka/-ów Związku 
ZIT lub sygnatariusza/-y Porozumień w sprawie realizacji ZIT w Subregionie – 8 pkt. 
 

0-8 pkt 



Kryteria punktowane dodatkowe – poddziałanie 
11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT  

Lp. Treść kryterium Definicja kryterium Liczba 

punktów 

5 Czy wskaźniki założone 

przez Wnioskodawcę 

we wniosku o 

dofinansowanie zostały 

dobrane tak, by w 

sposób najbardziej 

efektywny realizować 

założenia zawarte w 

Strategii ZIT? 

W ramach kryterium ocenie będzie podlegać wpływ realizacji projektów na osiągnięcie wartości docelowej 

wskaźnika produktu lub rezultatu bezpośredniego danego Priorytetu/Celu/Działania ZIT, adekwatnego dla 

danego typu projektu, przyjętego dla całego subregionu, z podziałem na: 

1. Gminy do 50 tys. mieszkańców włącznie (gminy małe) - 23% wskaźnika dla Subreg. Centralnego 

2. Gminy i powiaty powyżej 50 tys. mieszkańców (gminy duże) - 77% wskaźnika dla Subreg. Centralnego 

Wartość wskaźnika powinna zostać wyliczona w sposób następujący: 

WD=[A/(B*C)]*100  WD- wartość docelowa wskaźnika %, 

   A – wartość wskaźnika osiągana przez projekt, 

   B – ogólna wartość wskaźnika dla Subregionu, 

   C- ww. procentowa wartość dla gmin dużych lub małych. 

 W przypadku projektów realizowanych przez Powiaty (bądź inne podmioty na terenie kilku gmin), decydującym 

będzie lokalizacja projektu. W przypadku, gdyby lokalizacja projektu obejmowała zarówno gminę małą, jak i 

dużą, decydująca będzie deklaracja projektodawcy, w której z tych kategorii gmin zlokalizowana jest większa 

część projektu. W przypadku gdy projekt będzie realizował wskaźnik: 

- poniżej 3%  - 0 pkt. 

- od 3% do 6% - 2 pkt. 

- powyżej 6% do 20% - 5 pkt. 

- powyżej 20% - 8 pkt. 

Oceniający przy ocenie powinien brać pod uwagę wysokość wskaźnika, który jest najkorzystniejszy dla 

wnioskodawcy. 

Planowane wartości docelowe wskaźników dla RPO WSL zgodnie ze Strategią ZIT: 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu – 1421 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu – 334 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu 

programu – 1338 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie – 2369 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 557 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie – 2230  

0-8 pkt 



Lp. Treść kryterium Definicja kryterium Liczba 

punktów 

6 Czy projekt rozwiązuje 

konkretne problemy i 

realizuje cele 

wskazane w Strategii 

ZIT? 

Weryfikowane będzie czy projekt: 

• nie realizuje żadnego celu/działania/priorytetu wskazanego w Strategii ZIT 

w danym obszarze – 0 pkt 

• realizuje jeden cel/działanie/priorytet wskazany w Strategii ZIT w danym 

obszarze – 2 pkt 

• realizuje przynajmniej dwa cele/działania/priorytety wskazane w Strategii 

ZIT w danym obszarze – 4 pkt. 

 
0-4 pkt 

Kryteria punktowane dodatkowe – poddziałanie 
11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT  



Lp. Treść kryterium Definicja kryterium Liczba 

punktów 

7 Czy projekt wynika z 

aktualnego i 

pozytywnie 

zaopiniowanego przez 

IZ RPO programu 

rewitalizacji? 

Weryfikowane będzie czy projekt: 

• nie wynika z właściwego PR – 0 pkt 

• minimum 50% uczestników projektu stanowić będą osoby z obszaru 

rewitalizacji bądź jego otoczenia – 4 pkt 

• projekt znajduje się na liście projektów podstawowych lub uzupełniających 

(projekt musi być zgodny z projektem w PR w co najmniej 2 z następujących 

parametrów: 1. Okres realizacji; 2. Dane Wnioskodawcy lub Partnera; 3. 100% 

Uczestników projektu będą stanowić osoby z obszaru rewitalizacji bądź jego 

otoczenia; 4. Działania) – 7 pkt. 

 

0-7 pkt 

Kryteria punktowane dodatkowe – poddziałanie 
11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT  



Lp. Treść kryterium Definicja kryterium Liczba 

punktów 

8 Czy projekt 

zakłada udział co 

najmniej 30% 

osób o niskich 

kwalifikacjach lub 

osób w wieku 50 

lat i więcej? 

 

  
W przypadku, kiedy osoby o niskich kwalifikacjach /osoby w wieku 50 lat i więcej 
stanowią:  
 
- poniżej 30% liczby uczestników lub brak takich osób w projekcie, premia 

punktowa wynosi: 0 
 

- co najmniej 30% liczby uczestników, premia punktowa wynosi: 4 
 

- co najmniej 40% liczby uczestników, premia punktowa wynosi: 6 
 
  
Aby kryterium zostało uznane za spełnione, projekt nie musi zakładać wsparcia 
min. 30% uczestników pochodzących wyłącznie z jednej ze wskazanych w 
kryterium grup docelowych. Dopuszczalne jest „mieszanie” wskazanych grup 
docelowych z kryterium, aby został spełniony wymagany poziom procentowy. 

 

0-6 pkt 

Kryteria punktowane dodatkowe – poddziałanie 
11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT  



Lp. Treść kryterium Definicja kryterium Liczba 

punktów 

9 Czy projekt jest 

skierowany w co 

najmniej 60% do 

osób 

zamieszkujących 

(w rozumieniu 

przepisów 

Kodeksu 

cywilnego) miasta 

średnie lub 

miasta średnie 

tracące funkcje 

społeczno-

gospodarcze? 

 

Kryterium realizuje założenia rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju i ma na celu premiowanie projektów, które w swoich założeniach 
wspierają osoby zamieszkujące miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje 
społeczno-gospodarcze. 
 
Definicja miasta średniego została określona w Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 
obszarze edukacji na lata 2014-2020  obowiązujących na dzień ogłoszenia 
konkursu.  
 
Lista miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze 
stanowi załącznik do Regulaminu  konkursu. 

 

0-4 pkt 

Kryteria punktowane dodatkowe – poddziałanie 
11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT  



Kryteria punktowane dodatkowe – poddziałanie 
11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT 

Lista miast średnich w Subregionie Centralnym  

Miasto 

Liczba 

mieszkańców 

(tys., 2014) 

Spełnione kryteria 

utraty funkcji 

(spośród 7) 

Suma punktów 

według 

delimitacji OP 

(S+E) 

Podkategoria: A – miasta > 20 tys. 

mieszk. (bez woj.) bez względu na status 

administracyjny, B – miasta 15-20 tys. 

mieszkańców będące stolicami 

powiatów 

Będzin 58,2 4 47 A 

Bieruń 19,6 4 40 B 

Bytom 172,3 5 69 A 

Chorzów 110,3 5 52 A 

Czeladź 32,7 4 57 A 

Dąbrowa Górnicza 123,4 5 50 A 

Gliwice 184,4 4 44 A 

Jaworzno 93,3 6 43 A 

Knurów 38,9 5 49 A 

Lubliniec 24,2 5 51 A 

Łaziska Górne 22,4 3 41 A 

Mikołów 39,8 1 26 A 

Mysłowice 75,0 4 39 A 

Orzesze 20,2 2 34 A 

Piekary Śląskie 56,8 3 62 A 

Pszczyna 26,0 2 31 A 

Ruda Śląska 140,7 4 53 A 

Siemianowice Śląskie 68,6 4 55 A 

Sosnowiec 209,3 6 55 A 

Świętochłowice 51,5 5 62 A 

Tarnowskie Góry 60,9 6 44 A 

Tychy 128,6 4 34 A 

Zabrze 177,2 6 59 A 

Zawiercie 51,0 4 59 A 



Kryteria punktowane dodatkowe – poddziałanie 
11.4.1. Kształcenie ustawiczne – ZIT 

 
Lista miast średnich w Subregionie Centralnym 

tracących funkcje społeczno-gospodarcze  

Miasto 

Liczba 

mieszkańców 

(tys., 2014) 

Liczba 

spełnionych 

kryteriów pod 

względem utraty 

funkcji 

Nasilenie 

problemów 

społeczno-

gospodarczych – 

suma OP (S+E) 

Typologia (nazwa 

zgodna z SOR) 

Zabrze 177,2 6 59 
silna utrata funkcji, 

niekorzystna sytuacja 

społeczno-

gospodarcza Sosnowiec 209,3 6 55 

Bytom  172,3 5 69 
utrata funkcji, 

niekorzystna sytuacja 

społeczno-

gospodarcza Świętochłowice 51,5 5 62 



 

Anna Kalinowska 

anna.kalinowska@subregioncentralny.pl 

tel. 032 461 22 56 

 

ZWIĄZEK GMIN I POWIATÓW  

SUBREGIONU CENTRALNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

ul. Bojkowska 35 a, 44-100 Gliwice 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
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