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Załącznik nr 4 

__________________________________________________________________________________________ 

Sztynwag, 21.07.2021 r.  
 

KRYTERIA OCENY I WYBORU PROJEKTÓW  

OBOWIĄZUJĄCE W RAMACH  

KONKURSU NR 4/2021/G 

 
 

 
 

KRYTERIA OCENY I WYBORU PROJEKTÓW, KTÓRE ZOSTANĄ OBJĘTE GRANTEM  
 

w ramach projektu grantowego:  
 

„ Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania 
"Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję" 

 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020, 
oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, 

Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
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Kryteria zgodności projektu z LSR oraz z RPO WK-P na lata 2014-2020 
 

Lp. Kryterium Uzasadnienie Ocena Źródło weryfikacji kryterium 

1. Czy wniosek o dofinansowanie został złożony we 
właściwym terminie, do właściwej instytucji i w od-
powiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie pro-
jektu w terminie oraz do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o naborze, w 
odpowiedzi na właściwy konkurs/wezwanie do złożenia wniosku o dofi-

nansowanie projektu. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie doku-
mentacji projektowej 

2. Czy wniosek o dofinansowanie projektu został zło-
żony na właściwym formularzu wraz z wymaganymi 
załącznikami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku o do-
finansowanie projektu na formularzu udostępnionym przez LGD jako za-
łącznik do ogłoszenia o naborze wniosków (dotyczy projektów objętych 

grantem).  

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie i załączników 

3. Czy wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami 
(jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załączni-
kami (jeśli dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie i załączników (je-

śli dotyczy) 

4. Czy wniosek o dofinansowanie jest kompletny tj. 
zawiera wszystkie strony i załączniki (jeśli dotyczy) 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu zawiera wszystkie 
strony i załączniki (o ile dotyczy) określone w ogłoszeniu o naborze oraz 
czy wszystkie wymagane pola wniosku o dofinansowanie są wypełnione. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

5. Czy wniosek o dofinansowanie jest podpisany przez 
uprawniony podmiot. 
W przypadku podpisania wniosku na podstawie peł-
nomocnictwa wymagane jest załączenie pełnomoc-
nictwa do wniosku o dofinansowanie. 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie projektu jest podpisany 
przez osobę/y do tego upoważnioną/e. 

W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa ocenie 
podlega, czy do wniosku  załączone jest prawidłowe pełnomocnictwo. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie i załączników (je-
śli dotyczy) oraz dokumentów rejestrowych 

wnioskodawcy 

6. Czy wnioskowana kwota dofinansowania lub war-
tość projektu mieści się w limicie dofinansowania 
lub wartości projektu wskazanym w ogłoszeniu o 
naborze 

Ocenie podlega, czy wnioskowana kwota dofinansowania lub wartość pro-
jektu mieści się w limicie dofinansowania lub wartości projektu wskaza-

nym w ogłoszeniu o naborze. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

7. Czy okres i termin realizacji projektu jest zgodny z 
zapisami określonymi w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega, czy okres i termin realizacji projektu jest zgodny z zapi-
sami określonymi w ogłoszeniu o naborze. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

8. Czy wniosek o dofinansowanie jest zgodny z Regio-
nalnym Programem Operacyjnym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz 
Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-
P 2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP 
działanie 11.1 w zakresie m.in.: 

− zgodności z typem beneficjenta; 

− zgodności z typem projektu; 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 
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− zgodności grupy docelowej z typem projektu oraz obszarem realiza-
cji projektu; 

− zgodności wysokości wkładu własnego; 

− zgodności z limitami i ograniczeniami w realizacji projektu oraz li-
mitami dotyczącymi maksymalnej wartości cross-financingu i zaku-
pionych środków trwałych. 

9. Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w ra-
mach aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej jest 
określony na minimalnym wymaganym poziomie 
(jeśli dotyczy) 

Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników 
projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie podjęli zatrudnienie. 
Pomiar efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie ze sposobem 
określonym dla efektywności zatrudnieniowej wskazanym w Wytycznych 
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020. 
Wymagany minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej jest zgodny z 
zapisami ogłoszenia o naborze. 
Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają aktywizację spo-
łeczno-zawodową. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

10. Czy wskaźnik efektywności społecznej jest okre-
ślony na minimalnym wymaganym poziomie 

Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, które skorzystały z usług aktywnej integra-
cji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub zdrowotnym. 
Pomiar efektywności społecznej odbywa się zgodnie ze sposobem określo-
nym w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włącze-
nia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europej-
skiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego na lata 2014-2020. 
Wymagany minimalny poziom efektywności społecznej jest zgodny z zapi-
sami ogłoszenia o naborze. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

11. Czy uczestnicy projektu kwalifikują się do objęcia 
wsparciem w ramach RPO WK-P 2014-2020 i LSR 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do osób zagrożonych ubó-
stwem lub wykluczeniem społecznym i/lub ich otoczenia z terenu obję-
tego LSR (osoby zamieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

12. Zgodność projektu z obszarem realizacji projektu, 
który został wskazany w ogłoszeniu o naborze  

Ocenie podlega czy zaplanowany projekt będzie realizowany na obszarze 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 
Co do zasady wszystkie działania w ramach projektu należy realizować na 
obszarze wskazanym w ogłoszeniu o naborze, tylko w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach (np. gdy dana forma wsparcia nie jest dostępna w 
danym obszarze), możliwa jest realizacja poza obszarem. Niemniej jednak 
taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinan-
sowanie projektu. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 
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13. Czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współ-
finansowane z innych unijnych instrumentów finan-
sowych 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są współfinan-
sowane z innych unijnych instrumentów finansowych. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

14. Czy wnioskodawca prowadzi biuro projektu na tere-
nie objętym LSR 
 
Wyjątek:  
w przypadku Wnioskodawcy: Gmina Chełmno, 
Gmina Grudziądz i jednostek bezpośrednio jej pod-
ległym, które siedzibę mają na terenie miast: 
Chełmno lub Grudziądz dopuszcza się prowadzenie 
biura projektu w siedzibie Wnioskodawcy.  
Wnioskodawcy Ci prowadzą działania tylko i wy-
łącznie na rzecz społeczności lokalnej z obszaru 
wdrażania LSR a jedynie, ze względów organizacyj-
nych, swoją siedzibę mają na terenie w/w miast.  
W takim wypadku kryterium uznaje się za spełnione 
(należy wskazać TAK).  
 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu projektodawca prowadzi 
biuro projektu na terenie objętym LSR. W biurze przechowywana jest 
pełna oryginalna dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem do-
kumentów, których miejsce przechowywania uregulowano odpowiednimi 
przepisami). 

TAK/NIE 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wnio-

sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

15. Czy wniosek o dofinansowanie zakłada realizację 
celu głównego (ogólnego) i szczegółowych LSR przez 
osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników 

Ocenie podlega zgodność projektu z założonym w LSR: celem głównym 
(ogólnym) oraz odpowiadającymi mu celami szczegółowymi i wskaźni-
kami. 
Ocenie podlega również zgodność z określonymi w LSR przedsięwzięciami. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

16. Zgodność projektu z zakresem tematycznym, który 
został wskazany w ogłoszeniu o naborze 

Ocenie podlega zgodność projektu z zakresem tematycznym podanym w 
ogłoszeniu o naborze. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

17. Czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możli-
wości otrzymania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz partner/rzy (jeśli dotyczy) nie 
podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania ze środ-
ków Unii Europejskiej na podstawie: 

− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2016 r. 1870), 

− art.12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach po-
wierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
poz. 769), 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 
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− art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowie-
dzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541). 

18. Czy realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 
65 ust. 6 i art. 125 ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia 
1303/2013 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

− projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu 
art. 65 ust. 6 rozporządzenia 1303/2013; 

− nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o do-
finansowanie projektu albo że realizując projekt przed dniem złoże-
nia wniosku o dofinansowanie projektu, przestrzegał obowiązują-
cych przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie z art. 
125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013; 

− projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub po-
winny zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 
rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia działalno-
ści produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie z art. 125 
ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

19. Czy wkład własny został określony na poziomie nie 
mniejszym niż 5% 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej niż 5% wydatków 
kwalifikowalnych. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 

20. Czy w ramach projektu zapewniono trwałość utwo-
rzonych miejsc świadczenia usług aktywnej integra-
cji oraz miejsc świadczenia usług społecznych przez 
okres co najmniej odpowiadający okresowi realiza-
cji projektu (jeśli dotyczy) 

Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu 
miejsc świadczenia usług aktywnej integracji oraz miejsc świadczenia usług 
społecznych przez okres co najmniej odpowiadający okresowi realizacji 
projektu. 
Trwałość musi być zapewniona z innego źródła niż środki europejskie. 
Trwałość rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług w ramach 
utworzonych w projekcie podmiotów/miejsc w zakresie zbliżonym do 
usługi świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

21 Jeśli projekt przewiduje realizację podniesienia, na-
bycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności to 
ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji lub nabycie 
kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie 
monitorowania postępu rzeczowego realizacji pro-
gramów operacyjnych na lata 2014-2020), potwier-
dzonych formalnym dokumentem (np. certyfika-
tem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest 

Kryterium odnosi się do projektów, w których zaplanowano wsparcie w 
postaci podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności. 
Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie pozytywnie na zwięk-
szenie wiarygodności uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji 
i/lub kompetencji. 
Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony zestaw efektów 
uczenia się (kompetencji), których osiągnięcie zostało formalnie potwier-
dzone przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z ustalonymi stan-
dardami. Nadanie kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 
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każdorazowo weryfikowane poprzez przeprowadze-
nie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie 
egzaminu) (jeśli dotyczy) 

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia się. Opis kompe-
tencji zawiera jasno określone warunki, które powinien spełniać uczestnik 
projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informa-
cję o efektach uczenia się oraz kryteria i metody ich weryfikacji. Nabycie 
kompetencji weryfikowane będzie w 4 etapach: 
Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia wsparciem oraz wy-
branie obszaru interwencji EFS, który będzie poddany ocenie; 
Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. efektów uczenia się, 
które osiągną uczestnicy w wyniku przeprowadzonych działań projekto-
wych; 
Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryte-
riów oceny po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 
Porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III (ocena) z przyję-
tymi wymaganiami (określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po za-
kończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 
Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach pro-
jektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego za-
warte są w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju do-
stępnym na stronie LGD. 

22. Czy projekt jest zgodny z przepisami dotyczącymi 
pomocy publicznej lub pomocy de minimis (jeśli do-
tyczy) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Infra-
struktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de 
minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych fi-
nansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 
(Dz. U. poz. 1073). 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

23. Czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa 
unijnego i krajowego. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

24. Czy projekt zakłada prawidłowy poziom kosztów 
administracyjnych (dotyczy projektów objętych 
grantem) 

Ocenie podlega czy koszty administracyjne w projektach objętych grantem 
nie przekraczają 20% wnioskowanego dofinansowania. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

25. Czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z nie-
pełnosprawnościami 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans i niedy-
skryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami okre-
śloną w art. 7 rozporządzenia 1303/2013. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 

26. Zgodność projektu z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn w oparciu o standard minimum 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn w oparciu o standard minimum. 
W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie standardu minimum 
oceniane na podstawie kryteriów oceny określonych w Wytycznych w za-

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 
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kresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostęp-
ności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet 
i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

27. Czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego 
rozwoju 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego roz-
woju określoną w art. 8 rozporządzenia 1303/2013. 
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych powinna 
odbywać się przy poszanowaniu czynnika społecznego, gospodarczego i 
ekologicznego. Wnioskodawca powinien zadbać o równowagę pomiędzy 
nimi. Projekty powinny budzić świadomość społeczności w zakresie odpo-
wiedzialności za środowisko naturalne, przekazywać informacje w jaki 
sposób i w jakim zakresie realizowane przedsięwzięcie wpływa na otocze-
nie. 

TAK/NIE 
niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wnio-
sku 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie 
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Lokalne kryteria oceny i wyboru projektów 
Ocenie wg lokalnych kryteriów punktowych podlegają wyłącznie projekty zgodne z LSR,  

w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
 

WSPÓLNE KRYTERIA OCENY I WYBORU   

Lp.  Kryterium  Uzasadnienie  Punktacja  Źródło weryfikacji kryte-
rium  

1.    POTENCJAŁ  
I DOŚWIADCZENIE  
WNIOSKODAWCY.  

Ocenie podlega  potencjał i doświadczenie Wnioskodawcy w obszarze 
tematycznym zbliżonym lub podobnym do zakresu tematycznego 
projektu, jak i ocenie podlega praca z daną grupą docelową z obszaru 
wdrażania LSR - realizacja działań na rzecz osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 
 
Celem tego kryterium jest wybór Wnioskodawcy, który zna specyfikę 
wdrażania projektów, zna grupę docelową, umie sam prowadzić, rozliczać 
projekt. Prowadzenie samodzielnie projektu pozwala zakładać, że 
Wnioskodawca zna specyfikę wdrażania projektu, zna zasady rekrutacji, 
napotkał problemy we wdrażaniu projektu.  
 

  
 Kryterium preferuje Grantobiorców posiadających doświadczenie w 
realizacji projektów na rzecz mieszkańców obszaru LSR w ciągu ostatnich 
5 lat (licząc na dzień ogłoszenia naboru wniosków przez LGD), w tym w 
szczególności na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem 
społecznym. Doświadczenie odnosi się do projektów 
współfinansowanych ze środków publicznych, w tym środków z EFS.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o wykaz projektów zawarty we 
wniosku o powierzenie grantu. 
 
Projekt musi być zrealizowany i rozliczony.  

 
10 pkt. - Grantobiorca zrealizował 3 i więcej projektów w ciągu 
ostatnich 5 lat na rzecz mieszkańców obszaru LSR 
 
6 pkt. - Grantobiorca zrealizował 2  projekty w ciągu ostatnich 5 lat 
na rzecz mieszkańców obszaru LSR 
 
3 pkt. - Grantobiorca zrealizował 1 projekt w ciągu ostatnich 5 lat 
na rzecz mieszkańców obszaru LSR 
 
0 pkt. – grantopbiorca nie zrealizował żadnego  projektu w ciągu 
ostatnich 5 lat na rzecz mieszkańców obszaru LSR  
 

  

Kryterium weryfikowane 
na podstawie informacji 
zawartych w Oświadczeniu 
wskazującym potencjał i 
doświadczenie 
Wnioskodawcy w 
realizacji projektów – 
wykaz  projektów  
dokument dodatkowy 
LGD.  
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2.  WNIOSKODAWCĄ 
JEST NGO 

Preferowane będą projekty realizowane przez organizacje pozarządowe 
posiadające osobowość  prawną.  
 
 
Celem tego kryterium jest promocja idei współpracy międzysektorowej na 
linii: ngo – ngo. 
W słabych stronach Analizy SWOT wykazano: zbyt niski poziom współpracy 
międzysektorowej i dialogu społecznego. 
  

5 pkt – wnioskodawcą jest NGO posiadające osobowość prawną.  
  

0 pkt – inny wnioskodawca     
    

Kryterium weryfikowane 
na podstawie złożonej do-
kumentacji  

3.  KOMPLEMENTAR-
NOŚĆ Z   
DZIAŁANIAMI OSI 7 
RPO W K-P  
NA LATA 2014-2020 

Preferuje się projekty powiązane z działaniami wynikającymi z Gmin-
nego/Lokalnego Programu Rewitalizacji dla danej  gminy, w której ma być 
realizowany projekt. 
 
Zakres zgodności badany jest na poziomie: zgodności z zakresem tema-
tycznym, z  grupą docelową, realizacji założonych wskaźników.  
 
Celem tego projektu jest premiowanie Wnioskodawców, którzy realizują 
zadania komplementarne, tj. realizacja działań „miękkich” wdrażanych w 
ramach Osi 11 z uwzględnieniem zadań w ramach Osi 7.  

15 pkt. – projekt komplementarny  
  

0 pkt. – projekt niekomplementarny  

Kryterium weryfikowane 
na podstawie złożonej do-
kumentacji. 

 

4.  DORADZTWO  Ocenie  podlega skorzystanie z formy doradztwa jakie zaproponowała LGD. 
O formie doradztwa LGD informowała będzie: zawsze  za pośrednictwem 
strony internetowej www.lgdvistula.org, ponadto na za pośrednictwem 
rozpowszechnianych plakatów, ulotek, przekazu słownego.  
 
Dokumentami potwierdzającym fakt skorzystania z doradztwa jest:   
1. złożony podpis na liście obecności rozpowszechnionej podczas 
spotkania/szkolenia/innej formy stacjonarnej  
oraz 
2. wypełniona i złożona Ankieta weryfikująca przez  uczestnika 
spotkania/szkolenia/innej formy stacjonarnej,  planującego ubieganie się o 
wsparcie w ramach konkursów ogłaszanych przez LGD (ankieta 
rozpowszechniana podczas spotkań/szkoleń). 
 
Uwaga: należy spełnić obie przesłanki łącznie aby uzyskać punkty w tym 
kryterium tj. podpis na liście obecności oraz wypełniona ankieta. 
 
UWAGA:  przyznanie punktów w tym kryterium dotyczy udziału w 
szkoleniu/spotkaniu/innej formy stacjonarnej, organizowanym na potrzeby 

10 pkt. - Wnioskodawca przed złożeniem wniosku wziął udział w 
doradztwie w formie spotkania/szkolenia innej formie 
stacjonarnej  przeprowadzonym przez LGD "Vistula - Terra 
Culmensis - Rozwój przez Tradycję" w ramach naboru, w którym 
wnioskodawca zamierza złożyć wniosek 
 
 
0 pkt. -  Wnioskodawca przed złożeniem wniosku nie wziął udziału 
w doradztwie w formie spotkania/szkolenia innej formie 
stacjonarnej  przeprowadzonym przez LGD "Vistula - Terra 
Culmensis - Rozwój przez Tradycję" w ramach naboru, w którym 
wnioskodawca zamierza złożyć wniosek.  
 
 
 
 

Lista obecności z udziału w 
spotkaniu / szkoleniu i 
ankieta weryfikująca udział w 
spotkaniu /szkoleniu -  
dostępne w biurze LGD. 
 
 
Lista obecności z udziału w 
spotkaniu / szkoleniu i 
ankieta weryfikująca udział 
w spotkaniu /szkoleniu/innej 
formie stacjonarnej  
dostępne w biurze LGD. 
 
a w przypadku doradztwa 
prowadzonego w formie 
niestacjonarnej: 
notatka pracownika biura 
LGD/osoby prowadzącej  

http://www.lgdvistula.org/


 

 

10 

 

danego naboru. Udział w szkoleniach/spotkaniach/innych formach 
niestacjonarnych dot. poprzednich naborów nie będzie kwalifikowalny.  
 
W przypadku kiedy w imieniu Wnioskodawcy będzie występowała 
osoba/firma, która będzie odpowiedzialna za przygotowanie wniosku o 
przyznanie pomocy podpisy złożone na liście obecności oraz ankiecie przez 
tę osobę/firmę będą uznane za spełnienie warunku o ile wskaże jakiego 
Wnioskodawcę reprezentuje, tj. jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, 
nr PESEL.  
 
W przypadku doradztwa prowadzonego w formie niestacjonarnej (np. e-
szkolenie) potwierdzeniem udziału jest zgłoszenie swojego udziału zgodnie 
z założeniami rekrutacyjnymi każdorazowo wskazanymi w 
zasadach/regulaminie rekrutacji i udział w doradztwie (dok. te dostępne 
będą wraz z informacją o organizacji tego rodzaju formy doradztwa) . 
Udział zweryfikowany będzie przez pracownika biura lub osobę 
prowadzącą – pracownik/osoba prowadząca stworzy notatkę z takiego 
doradztwa, gdzie wprowadzi dane osób uczestniczących w doradztwie 
prowadzonym w formie niestacjonarnej.   

prezentująca udział 
uczestnika.  
 
 
W notatce pracownik 
wskazuje godzinę 
rozpoczęcia, godzinę 
zakończenia takiego 
doradztwa. 
 
 

5.  NIEKOMERCYJNE 
OBIEKTY 
 
                                

Ocenie podlega czy na potrzeby realizacji projektu zostanie wykorzystany 
obiekt użyteczności publicznej znajdujący się na terenie gminy, w której ma 
być realizowany projekt. 
 
Na podstawie przedłożonego Oświadczenia właściciela obiektu o 
udostępnieniu obiektu przyznaje się punkty, o ile w oświadczeniu wskazano 
okres w jakim będzie realizowany projekt.  
 
Przez okres realizacji projektu rozumie się okres wskazany we wniosku o 
powierzenie grantu.  

20 pkt. - co najmniej jedno z działań w ramach projektu będzie 
realizowane z wykorzystaniem niekomercyjnych, 
ogólnodostępnych obiektów użyteczności publicznej znajdujących 
się na terenie  gminy w której ma być realizowany projekt. 
 
0 pkt. – działanie/a w ramach projektu nie będzie realizowane z 
wykorzystaniem niekomercyjnych, ogólnodostępnych obiektów 
użyteczności publicznej znajdujących się na terenie  gminy w 
której ma być realizowany projekt. 
 

Informacje zawarte we 
wniosku                   o 
powierzenie grantu oraz w 
przedłożonym Oświadczeniu 
właściciela obiektu o 
udostępnieniu obiektu na 
okres realizacji projektu oraz 
na okres trwałości projektu -  
dokument dodatkowy LGD. 
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SPECYFICZNE KRYTERIA OCENY I WYBORU DLA POSZCZEGÓLNYCH FORM WSPARCIA 

 
 

Typ projektu 2: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym: 

2b – LIDER LUB ANIMATOR AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ. 
 

1 GRUPA 
DEFAWORYZO-
WANA 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca zaplanował zatrudnienie osoby należącej do grupy 
defaworyzowanej, określonej w LSR. 

Grupa defaworyzowana:  

- osoby do 35 roku życia, 
- osoby powyżej 50 roku życia, 
- kobiety, 
- osoby niepełnosprawne. 

Status ten sprawdzany jest na dzień złożenia wniosku. 

Osoba do 35 roku życia to osoba, która w dniu złożenia wniosku nie ukończyła 35 lat.   

Osoby powyżej 50 roku życia to osoba, która w dniu złożenia wniosku ma ukończone 50 lat i więcej.  

UZASADNIENIE WYBORU KRYTERIUM: 
Diagnoza obszaru objętego LSR, analiza SWOT pozwoliła na określenie pewnych obszarów, grup, 
kierunków działania, na które LGD powinna zwrócić szczególną uwagę, skierować środki w tym 
kierunku.  Grupa defaworyzowana to grupa, która ma być objęta szczególnym wsparciem w ramach  
LSR LGD „Vistula”, grupa będąca w trudnej sytuacji/położeniu na rynku pracy. 

 

10 pkt.  – w ramach projektu  zostanie 
zatrudniona osoba/y należąca do grupy 
defaworyzowanej.   

 

0 pkt. - w ramach projektu  nie zostanie 
zatrudniona osoba/y należąca/e do grupy 
defaworyzowanej.  

 

 
Informacje zawarte w 
Oświadczeniu o 
zobowiązaniu do 
zatrudnienia osoby z grupy 
 defaworyzowanej 
 
- załącznik dodatkowy LGD. 
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Typ projektu 2: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym: 
 

2c – INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ 
 

1 EFEKTYWNOŚĆ  
SPOŁECZNA  
 
 

Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym, które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub zdro-
wotnym. 
Pomiar efektywności społecznej odbywa się zgodnie ze sposobem określonym w Wytycznych w zakresie 
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 
2014-2020. 
Wymagany minimalny poziom efektywności społecznej jest zgodny z zapisami ogłoszenia o naborze. 
 
Ocenie podlega spełnienie warunku na poziomie wyższym niż minimalny. 
Minimalny poziom wskaźnika: 34%.  
Definicja oraz szczegółowe warunki dotyczące metodologii pomiaru i sposobu weryfikacji spełnienia wa-
runku dot. efektywności społecznej i zatrudnieniowej zawierają załączniki do Zasad udzielania wsparcia: 
załącznik -Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projek-
tach realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX Solidarne społeczeństwo oraz załącznik–Pomiar efek-
tywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9. 
 

10 pkt - projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika na 
poziomie – wyższym lub równym 54 %  
 
  
5 pkt – projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika na 
poziomie – wyższym lub równym 44 %  
 
 
0 pkt. – projekt zakłada osiągnięcie wskaźnika na 
minimalnym wymaganym poziomie. 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie złożonej doku-
mentacji. 

 
   

Suma punktów w ramach typu projektu:  
  max  

  
CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA KAŻDEGO TYPU PROJEKTU  

  
60 

2b – LIDER LUB ANIMATOR AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ,  
10 

2c – INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ 10 
 

2b i 2c łącznie 20 
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Suma punktów w ramach typu projektu, z uwzględnieniem punktów z części wspólnych kryteriów:  
  MAX  

MIN  
[50% punktów maksymalnych]  

2b – LIDER LUB ANIMATOR AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ 

70 35 

2c – INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ  
 70 35 

2b i 2c łącznie  

80 40 

 

WARUNKI WYBORU PROJEKTU DO POWIERZENIA GRANTU:    

 

1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR oraz z RPO WK-P   

oraz  

2) Uzyskanie minimum punktów w ramach danego typu projektu. 

 

UWAGA:  

W PRZYPADKU UZYSKANIA RÓWNEJ ILOŚCI PUNKTÓW O MIEJSCU  

NA LIŚCIE DECYDUJE: 
 

 

❖ w pierwszej kolejności -  liczba uzyskanych punktów w kryterium „KOMPLEMENTARNOŚĆ Z  DZIAŁANIAMI OSI 7 RPO W K-P NA 

LATA 2014-2020” – grant, który uzyska w tym kryterium punkty sklasyfikowany zostanie na wyższym miejscu,  

a gdy to nie zróżnicuje to  

❖ w drugiej kolejności decyduje liczba uzyskanych punktów w kryterium: „NIEKOMERCYJNE OBIEKTY” – grant, który uzyska w tym 

kryterium punkty sklasyfikowany zostanie na wyższym miejscu, 

a gdy to nie zróżnicuje to  

❖ w trzeciej kolejności decyduje liczba uzyskanych punktów w kryterium: „WNIOSKODAWCĄ JEST NGO” - grant, który uzyska w tym 

kryterium punkty sklasyfikowany zostanie na wyższym miejscu, 
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a gdy to nie zróżnicuje to 

❖ w czwartej kolejności decyduje liczba uzyskanych punktów w kryterium: „POTENCJAŁ I DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY” - 

grant, który uzyska w tym kryterium punkty sklasyfikowany zostanie na wyższym miejscu. 

 

 

W przypadku kiedy nadal będą trudności o pierwszeństwie decyduje data wpływu wniosku do biura LGD (o ile będzie możliwości tego ustalenia) 

a gdy to nie zróżnicuje lub będzie trudność  w ustaleniu pierwszeństwa złożenia wniosku i pierwszeństwie decyduje  losowanie – w obecności min. 

3 osób (osoby z biura, członkowie Zarządu).   

Z procesu losowania sporządzony jest protokół, protokół podpisany jest przez osoby dokonujące losowania. Do tego procesu nie przysługuje prawo 

odwołania.  

 

Procedura losowania – 1 osoba przygotowuje karteczki z numerami wniosku, karteczki w obecności pozostałych osób są włożone w karton 

(nieprzeźroczysty), karton zostaje zamknięty, następuje wymieszanie karteczek, jedna  wyznaczona osoba (inna niż ta która, wypisywała i wkładała 

do kartonu karteczki) dokonuje losowania.  

 

 

------------- *** ------------- 


