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Sztynwag, 21.07.2021 r. 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków  

  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”   

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów na projekty objęte grantem  

  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  

  

  

Numer konkursu LGD: 4/2021/G 

  

ZAKRES TEMATYCZNY PROJEKTU:  

 

Cel ogólny: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie 

społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022 

 

Cel szczegółowy: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru 

LSR do 2022 roku  

 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR 

 

 

SzOOP Oś 11: Wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami 

Rozwoju  

 

Przedsięwzięcie/typ projektu: 

 

Przedsięwzięcie: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR 

 

Typ:  

 

TYP 2 SZOOP RPO WK-P – Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności 

lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: 

Typ b)  lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 

Typ c)  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 

 

 

Oś Priorytetowa 11: 

 

Działanie: 

11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój 

przez Tradycję” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie na projekty 
objęte grantem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego   

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  
Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

 
Numer konkursu LGD: 4/2021/G 
Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano projekty dotyczące:  
 
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 
społecznej z wykorzystaniem m.in.:  
TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 
TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.  
 
 
CEL OGÓLNY LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie 

społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022 

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców obszaru 
LSR do 2022 roku 
PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR  
 
Składane wnioski o dofinansowanie projektów powinny być skierowane do następujących grup docelowych z 
obszaru LSR:  
- osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  
- otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim jest 
to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym)  
  
Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez uprawnionego wnioskodawcę, tj.: Wszystkie 

podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie odrębnych przepisów).  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i 
wyboru projektów w oparciu o Kryteria oceny i wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 4 do Ogłoszenia 
o naborze.  
 

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 493.785,06 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS).  

Maksymalny poziom dofinansowaniu ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na 

poziomie projektu.  

Maksymalna wartość dofinansowania projektu współfinansowanego ze środków EFS wynosi 50.000,00 zł.   
Minimalna wartość dofinansowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 30.000,00 zł.    
 
Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać od 09.08.2021 r. do 06.09.2021 r.  
Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu:  IV kwartał 2021 r.  
Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) należy wypełnić, wydrukować, 
podpisać i złożyć w terminie naboru.  
  
Miejscem składania wniosków jest biuro LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”,  
Sztynwag 46,  86-302 Sztynwag.  
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Wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej należy złożyć w godzinach pracy biura LGD „Vistula-Terra 
Culmensis-Rozwój przez Tradycję” tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-16:00 
  
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy i 
numeru naboru). 
Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:  

a) osobiście w biurze LGD  albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w 
terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (dostarczyciel otrzyma potwierdzenie 
wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD lub  

b) drogą pocztową 
lub 

c) kurierem. 
 

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do biura LGD. 
 
Uwaga: Za skutecznie złożony zostanie uznany jedynie wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej o tożsamej sumie kontrolnej. 

 
 
Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez 
Tradycję”.  
Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 795-761-000 
  
Szczegółowe informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu o naborze, które dostępne jest na stronie 

www.lgdvistula.org oraz w biurze LGD.   

 
  

 

  

http://www.lgd.grudziadz.pl/


 

str. 4 
 

I. INFORMACJE O NABORZE  

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” (dalej: LGD 

„Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”) ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w 

ramach działania (11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR) (Numer konkursu: 4/2021/G) 

Nabór dotyczy realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-

2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w ramach:  

CELU OGÓLNEGO LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, 

włączenie społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022 

CELU SZCZEGÓŁOWEGO LSR: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców 

obszaru LSR do 2022 roku 

PRZEDSIĘWZIĘCIA: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR. 

 

II. TERMINY  

Termin, od którego można składać wnioski –  09.08.2021 r.  

Termin, do którego można składać wnioski – 06.09.2021 r. 

Termin rozstrzygnięcia konkursu – III KWARTAŁ 2021 r. 

  

III. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW  

Wnioski o dofinansowanie w wersji papierowej należy składać w biurze LGD „Vistula-Terra Culmensis-

Rozwój przez Tradycję”: Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag  

  

IV. SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE  

Wniosek o dofinansowanie projektu należy w pierwszej kolejności wypełnić i wysłać w Generatorze 

Wniosków o Dofinansowanie dostępnym na stronie: www.lgdvistula.org, następnie wersję papierową 

wniosku o dofinansowanie, wydrukowaną z wygenerowanego z generatora wniosków aplikacyjnych, 

podpisanego przez osoby uprawnione wraz załącznikami (jeśli dotyczy) należy złożyć w  jednym 

egzemplarzu, w formie wydruku, w terminie naboru w biurze LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez 

Tradycję”, Sztynwag 46, 86-302 Sztynwag. Wniosek w generatorze wniosków aplikacyjnych należy 

wypełnić w sposób kompletny tzn. wypełnić w języku polskim wszystkie pola wskazane we wniosku                           

o dofinansowanie. Jeśli dane pole we wniosku o dofinansowanie nie dotyczy danego wniosku                                         

o dofinansowanie to należy wpisać: „nie dotyczy” lub „-„.   

 

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć zarówno w wersji elektronicznej (poprzez generator 

wniosków), jak i w wersji papierowej (jeden egzemplarz). Obie wersje powinny być tożsame (o tożsamości 

decyduje suma kontrolna na wersji elektronicznej i papierowej).  

 

W przypadku podpisania wniosku na podstawie pełnomocnictwa wymagane jest załączenie 

pełnomocnictwa do wniosku o dofinansowanie (pełnomocnictwo stanowi załącznik do wniosku                                    

o dofinansowanie: należy je załączyć w oryginale w jednym egzemplarzu do wersji papierowej wniosku                      

o dofinansowanie oraz załączyć zeskanowany dokument w formacie pdf do wniosku w wersji 

elektronicznej).   

 

 

Uwaga! Wniosek należy wypełnić zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze                                      

i instrukcjami, które są wskazane we wzorze wniosku o dofinansowanie.  

  

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie (wskazanie adresata, nadawcy 
i numeru naboru). 
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Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:  

a) osobiście w biurze LGD  albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, 
w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków (dostarczyciel otrzyma 
potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD lub  

b) drogą pocztową 
lub 

c) kurierem. 
 

Każdorazowo o dacie złożenia wniosku o dofinansowanie projektu decyduje data wpływu do biura LGD. 
 

Uwaga: Za skutecznie złożony zostanie uznany jedynie wniosek o przyznanie pomocy złożony w wersji 

papierowej oraz w wersji elektronicznej o tożsamej sumie kontrolnej. 

 

UWAGA: wnioski o powierzenie grantu złożone wyłącznie w generatorze bez wersji papierowej lub w formie 

papierowej bez wykorzystania generatora (chyba, że LGD nie udostępni generatora to dopuszczalna jest 

tylko wersja papierowa) nie będą traktowane jako złożone w odpowiedzi na konkurs, tym samym operacje, 

których dotyczą, nie będą podlegały ocenie i wyborowi przez organ decyzyjny LGD.  

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo wycofania wniosku o dofinansowanie. Szczegółowe informacje na 

temat wycofania wniosku o dofinansowanie zawiera Procedura oceny i wyboru projektów w ramach w 

ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFS (oś 11), stanowiąca załącznik nr 6 do 

ogłoszenia o naborze.  

 

V. KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI, OKRES I TERMIN REALIZACJI PROJEKTU  

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:  

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność 

gospodarczą lub oświatową na podstawie odrębnych przepisów).  

  

Nie dopuszcza się składania wniosków w partnerstwie.  

  

Okres i termin realizacji projektu:  od 01.12.2021 r. do max. 30.11.2022 r.  

 

Maksymalny  okres realizacji 1 projektu: 9 miesięcy. 

 

Realizacja projektu może rozpocząć się dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie. 

 

Zakłada się, że umowy o dofinansowanie zostaną podpisane nie później niż do 30.11.2021 r. (dotyczy 

to szczególnie tych Wnioskodawców, którzy realizację projektu zakładać będą od początku grudnia 

2021 r.) 

 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w trakcie realizacji projektu, na wniosek beneficjenta i za 

zgodą LGD będzie istniała możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu poza limit określony w 

Ogłoszeniu naboru, jeżeli w ocenie LGD taka zmiana przyczyni się do osiągnięcia założeń projektu i 

umożliwi rozliczenie projektu w wymaganym przez LGD terminie. 
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Okres ten nie może wykraczać poza daty graniczne określone w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności, tj. pomiędzy 1 stycznia 2014 r. a 30 czerwca 2023 r.  

 

VI. DO KOGO MA BYĆ SKIEROWANY PROJEKT (GRUPA DOCELOWA)  

 

Grupą docelową, w ramach ogłaszanego naboru mogą być osoby spełniające poniższe kryteria1:  

1) osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,  

2) otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim 

jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym).  

  

UWAGA!  

 

W projekcie musi wziąć udział  min. 20% uczestników, którzy dotychczas nie brali/nie biorą udziału  

projekcie dofinansowanym w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez 

Tradycję” (w innym projekcie grantowym dofinansowanym przez LGD „Vistula”, niezależnie kto był 

jego realizatorem).  

Udział uczestnika, który brał/bierze udział w innym projekcie stanowić będzie przesłankę                                         

o niekwalifikowalności.  

Decydować będzie w tym przypadku data rozpoczęcia udziału w projekcie i data zakończenia udziału 

w projekcie.  

 

Pozostała grupa uczestników - max. 80% uczestników, mogła brać już udział w projekcie 

dofinansowanym w ramach projektu grantowego „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez 

Tradycję” (w innym projekcie grantowym dofinansowanym przez LGD „Vistula”, niezależnie kto był 

jego realizatorem). 

 

Grantobiorcy przy rekrutacji uczestników będą zobligowani do weryfikacji spełnienia tego warunku:  

 

min. 20% uczestników, którzy biorą udział w projekcie po raz pierwszy,  

max. 80% uczestników, którzy brali już udział w projekcie.  

 

W/w zasada nie odnosi się do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

tego kryterium kwalifikowalności uczestnika.  

 

 

W ramach projektu odbiorcami wsparcia muszą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym. Nie przewiduje się możliwości realizacji wsparcia wyłącznie dla otoczenia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 

 

 Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym może uzyskać wsparcia                               

w projekcie wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które są uczestnikami projektu. Uczestnik projektu należący 

 
1  Definicje osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenia osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zgodne z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020.  
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do grupy otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym musi być otoczeniem 

uczestników danego projektu.  

  

Obie grupy muszą pochodzić z terenu objętego LSR (osoby zamieszkające w rozumieniu Kodeksu 

Cywilnego), tj. mieszkańcy następujących gmin wiejskich:  Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Płużnica, 

Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą oraz gmin miejsko - wiejskich: Łasin, Radzyń Chełmiński.  

  

Na etapie realizacji projektu Grantobiorca będzie zobowiązany do zweryfikowania miejsca 

zamieszkania uczestników projektu pod kątem kwalifikowalności.  

  

Uczestnikami projektu są osoby fizyczne bezpośrednio korzystające z interwencji Europejskiego 

Funduszu Społecznego (wsparcie możliwe jest tylko na rzecz wskazanej bezpośrednio w projekcie 

grupy docelowej).  

 

Jako uczestników wykazuje się wyłącznie te osoby, które można zidentyfikować  i uzyskać od nich dane 

niezbędne do określenia wskaźników oraz dla których planowane jest poniesienie określonego 

wydatku. Bezpośrednie wsparcie uczestnika to wsparcie, na które zostały przeznaczone określone 

środki, świadczone na rzecz konkretnej osoby prowadzące do uzyskania korzyści przez uczestnika.   

  

Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu jest:  

1) spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie,                                                                     

co jest potwierdzone właściwym dokumentem, tj. zaświadczeniem lub oświadczeniem,                                       

w zależności od kryterium uprawniającego daną osobę fizyczną do udziału w projekcie.  

W poniższej tabeli wskazany został opis grup docelowych projektu wraz ze opisem 

rekomendowanego sposobu weryfikacji przynależności do danej grupy i podgrupy.  

Przy czym obowiązkiem Grantobiorcy jest upewnienie się, że dany uczestnik projektu spełnia 

kryteria kwalifikowalności do projektu poprzez uzyskanie odpowiedniego 

zaświadczenia/orzeczenia/opinii/innego dokumentu, który potwierdza przynależność do danej 

grupy/podgrupy lub uzyskanie oświadczenia uczestnika o przynależności do danej 

grupy/podgrupy w sytuacji, gdy uzyskanie zaświadczenia/orzeczenia/opinii/innego 

dokumentu nie jest możliwe.  

Za poprawne zakwalifikowanie uczestnika do projektu odpowiada Grantobiorca.  

 

Zakwalifikowanie do projektu osób, które nie spełniają kryteriów kwalifikowalności może 

wiązać się z uznaniem całego lub części dofinansowania za niekwalifikowalne i może podlegać 

obowiązkowi zwrotu przekazanego dofinansowania do LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój 

przez Tradycję”.   

 

Uwaga! We wniosku o dofinansowanie należy opisać sposób rekrutacji uczestników do 

projektu wraz ze wskazaniem kryteriów rekrutacji i dokumentów potwierdzających 

kwalifikowalność uczestników do projektu, które będzie stosował Grantobiorca na etapie 

wdrażania projektu. 

 

UWAGA: 

 

W projektach, w których zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu grupą docelową są 

osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, dokumentem urzędowym potwierdzającym 

kwalifikowalność uczestników, jest zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
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potwierdzające status tych osób jako bezrobotnych lub biernych zawodowo w dniu jego 

wydania.  

 

W przypadku osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, 

dokumentem tym może być zaświadczenie z urzędu pracy o posiadaniu statusu osoby 

bezrobotnej w dniu jego wydania. 
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GRUPY 
GŁÓWNE  

PODGRUPY  
Sposób weryfikacji przynależności do grupy  

Osoby 
zagrożone 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym  

 
osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej 
zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, 
tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej 

np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą)  
lub 
zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy czym nie ma obowiązku 
wskazywania, która przesłanka określona ww. ustawie została spełniona; 

osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r.   

o zatrudnieniu socjalnym  

np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą)  
lub 
zaświadczenie z właściwej instytucji, przy czym nie ma obowiązku wskazywania, która 
przesłanka określona w ww. ustawie została spełniona; 

osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby 
przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w 
art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 
i systemie pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, 
rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-
wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

np. oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób 
niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z pouczeniem o odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą)  
lub  
zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od kuratora; 

osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania 
i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 
26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;  

np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą) 
lub  
zaświadczenie od kuratora  
lub zaświadczenie z zakładu poprawczego  
lub innej instytucji czy organizacji społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o 
charakterze wychowawczym, terapeutycznym  
lub szkoleniowym lub  inny dokument potwierdzający zastosowanie środków 
zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości; 
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osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach 
wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o 
których mowa w ustawie z dnia 7 września  

1991 r. o systemie oświaty   

np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą)  
 lub  
zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii; 

osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w 
rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i 
mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub 
uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu 
Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 
2014-2020 

odpowiednie orzeczenie  
lub  
inny dokument poświadczający stan zdrowia; 

członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad 
osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie 
pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą 
z niepełnosprawnością 

np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą)  
lub  
inny dokument potwierdzający ww. sytuację; 

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu 

np. oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie 
oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą)  
lub  
zaświadczenie od lekarza lub odpowiednie orzeczenie  
lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;  

osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do 
mieszkań w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 
2014-2020 

np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie 
od właściwej instytucji  
lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację; 
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osoby korzystające z PO PŻ  

oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 
niezgodnych z prawdą)  
lub  
inny dokument potwierdzający korzystanie z PO PŻ. 

osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru 
elektronicznego 

np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą)  
lub  zaświadczenie od właściwej instytucji l 
ub inny dokument potwierdzający ww. sytuację; 

Otoczenie 
osób 

zagrożonych 
ubóstwem 

lub 
wykluczeniem 

społecznym 

osoby spokrewnione lub niespokrewnione z osobami 
zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wspólnie 
zamieszkujące i gospodarujące, a także inne osoby z najbliższego 
środowiska osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem  
społecznym;  

oświadczenie uczestnika wraz ze wskazaniem przesłanki potwierdzającej 
przynależność do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą);  

osoby, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego 

wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym;  

oświadczenie uczestnika wraz ze wskazaniem przesłanki potwierdzającej 
przynależność do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą);  

osobny sprawujące rodzinną pieczę zastępczą  
lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;  

oświadczenie uczestnika wraz ze wskazaniem przesłanki potwierdzającej 
przynależność do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą);  

Osoby prowadzące rodzinne domy dziecka i dyrektorzy placówek 
opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  

oświadczenie uczestnika wraz ze wskazaniem przesłanki potwierdzającej 
przynależność do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą);  
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2) uzyskanie danych o osobie fizycznej, tj.: płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie itp., 

potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia ewaluacji,  a 

także zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat sytuacji po opuszczeniu 

projektu.  

3) zamieszkiwanie na obszarze objętym LSR, tj. na obszarze następujących gmin wiejskich:  

Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Płużnica, Rogóźno, Stolno, Świecie nad Osą oraz gmin 

miejsko-wiejskich: Łasin, Radzyń Chełmiński.  

Na etapie realizacji projektu Grantobiorca będzie zobowiązany do zweryfikowania miejsca 

zamieszkania uczestników projektu pod kątem kwalifikowalności.  

 

Kwalifikowalność uczestnika projektu potwierdzana jest przez Grantobiorcę bezpośrednio przed 

udzieleniem mu pierwszej formy wsparcia w ramach projektu, przy czym jeżeli charakter wsparcia 

uzasadnia prowadzenie rekrutacji na wcześniejszym etapie realizacji projektu – kwalifikowalność 

uczestnika projektu potwierdzana może być na etapie rekrutacji do projektu.  

 

Łączna minimalna liczba osób, która w ramach naboru wniosków powinna uzyskać wsparcie: 100 

 

Minimalna liczba osób do objęcia w ramach jednego projektu: min. 10 osób.  

 

Koszt wsparcia uznaje się za niekwalifikowalny w sytuacji, gdy:  

 

przeprowadzono w sposób niewłaściwy nabór uczestników, w tym zakwalifikowano do projektu osoby, 

które nie spełniają kryteriów kwalifikowalności lub kwalifikowalność nie została prawidłowo 

potwierdzona. 

VII. NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE (zakres tematyczny)  

  

Projekty realizowane w ramach niniejszego naboru mają się przyczynić do osiągnięcia celów założonych 

w Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  

Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. 

Przedmiotem naboru wniosków o dofinansowanie są działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym, będących mieszkańcami obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju 

Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-

Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”, stanowiącej załącznik nr 7 do ogłoszenia o naborze, które 

przyczynią się do realizacji następujących celów LSR:   

 

CEL OGÓLNY LSR: Wzmocnienie kapitału społecznego, wzrost aktywizacji społeczno-zawodowej, włączenie 

społeczne, animacja i aktywizacja mieszkańców obszaru  LSR oraz promocja obszaru do 2022. 

CEL SZCZEGÓŁOWY LSR: 3.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa i włączenie społeczne mieszkańców 

obszaru LSR do 2022 roku. 

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 3.1.1 Aktywne społeczeństwo obszaru objętego LSR.  

 

Dofinansowanie w ramach ogłaszanego naboru można uzyskać na:  

 

Typ 2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i 

animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:  

TYP b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 

TYP c) inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 

TYP 2b) lider lub animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej  
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Animator/Lider to osoba przyczyniająca się do:  

a) ułatwienia kontaktów oraz lepszego poznania się mieszkańców;  

b) inicjowania powstawania grup obywatelskich;  

c) motywowania grup i środowisk do podejmowania aktywności ukierunkowanych na wspólne dobro;  

d) diagnozowanie potencjału środowiska;  

e) wyszukiwanie i wspieranie liderów lokalnych;  

f) budowanie lokalnych koalicji;  

g) moderowanie sytuacji edukacyjnych w środowisku;  

h) pobudzanie energii potrzebnej do podjęcia i podtrzymania działania przez osobę/ grupę;  

i) animowanie wśród mieszkańców dyskusji dotyczących ważnych aspektów życia codziennego.  

 

W ramach tego TYPU działania jest możliwość finansowania kosztów zatrudnienia animatora lub lidera 

aktywności lokalnej oraz obywatelskiej. 

 

TYP 2c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 

 

Inne działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowana społeczności lokalnej i animacji 

społecznej mogą dotyczyć:  

a) edukacji społecznej i obywatelską, w tym organizowanie spotkań, konsultacji, działań edukacyjnych i 

debat społecznych dla mieszkańców;  

b) organizowanie i inspirowanie udziału mieszkańców w imprezach i spotkaniach w szczególności o 

charakterze integracyjnym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, ekologicznym;  

c) inne działania o charakterze integracyjnym, wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii 

Uwaga!  

1. Wszystkie działania podejmowane w ramach typów 2b) i 2c) winny wspierać rozwiązania, które pozwalają 
włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz mieszkańców oraz włączać 
mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.  

Tworzenie „zamkniętych działań” skierowanych tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, nie wpisują 
się  w ww. rozwiązania, ponieważ nie angażują, nie animują ani nie integrują osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze społecznością mieszkańców.  

Działania takie powinny włączać osoby zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na rzecz 
mieszkańców, ale także włączać mieszkańców w działania na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym. 
 

W ramach projektu trzeba obowiązkowo zaplanować min. 1 zadanie otwarte na społeczność lokalną, tak 

by interwencja zaplanowana w ramach projektu mogła osiągnąć zamierzone efekty. 

Brak zadania otwartego powoduje odrzucenie wniosku – zadanie to należy opisać we wniosku tak by 

oceniający bez przeszkód mógł stwierdzić, że dane zadanie jest zadaniem otwartym.  

2. Realizowane projekty w ramach typu 2c)  inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności 
lokalnej i animacji społecznej nie mogą być skoncentrowane na wsparciu tylko dzieci.  
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W sytuacji kiedy Grantobiorca zaplanował objęcie wsparciem również dzieci musi mieć na względzie, że 
uczestnictwo dzieci w tych projektach powinno być łączone ze wsparciem dorosłych dla zapewnienia 
kompleksowości wsparcia i realizacji zamierzonych celów. 

W takiej sytuacji należy tak zaplanować działania, by w zajęciach równocześnie udział brały zarówno osoby 
dorosłe jak i dzieci (dopuszcza się również realizację osobnych zajęć dla obu grup, nie mniej jednak należy 
tak zaplanować wdrażanie projektu by osoby te miały również możliwość wzięcia udziału w zadaniach 
wspólnych; wszystko zależy od zaplanowanej ścieżki wsparcia w projekcie i musi zostać stosowne 
wyjaśnione/uzasadnione we wniosku).  

Uwaga: Dzieci mogą być również objęte wsparciem we wszystkich typach 2b i 2c jako otoczenie. 

Zaplanowanie udziału tylko dzieci powoduje odrzucenie wniosku – niezgodność z kryterium zgodności z LSR 
nr 8.  

Obowiązkiem wnioskodawcy jest wskazanie, w jaki sposób projekt wpisuje się w cel ogólny LSR.  

 

Wnioskodawca zobligowany jest również do wskazania w jaki cel szczegółowy, przedsięwzięcie oraz typ 

projektu wpisuje się projekt. Wnioskodawca powinien uzasadnić dlaczego projekt wpisuje się 

odpowiednio w cel ogólny, cel szczegółowy, przedsięwzięcie oraz typ projektu.    

 

Obowiązkiem wnioskodawcy jest opisanie we wniosku o dofinansowanie zgodność projektu z LSR oraz 

typami projektów ujętymi w SZOOP dla RPO WK-P (Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020).  

 

Wnioskodawca wypełniając wniosek powinien kierować się zapisami ujętymi we wzorze Wniosku o 

dofinansowanie oraz zapisami „Ogłoszenia  o naborze wniosków”.  

 

Uwaga!!!  

W ramach niniejszego naboru, co do zasady wszystkie działania w ramach projektu należy realizować na 

obszarze następujących gmin wiejskich:  Chełmno, Grudziądz, Gruta, Lisewo, Płużnica, Rogóźno, Stolno, 

Świecie nad Osą oraz gmin miejsko-wiejskich: Łasin, Radzyń Chełmiński.  

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. gdy dana forma wsparcia nie jest dostępna w danym 

obszarze), możliwa jest realizacja poza obszarem LSR.  

 

Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego uzasadnienia we wniosku o dofinansowanie 

projektu.  

  

VIII. WSKAŹNIKI REZULTATU I PRODUKTU  

  

W ramach naboru wniosków planowane jest osiągnięcie wskaźników rezultatu i produktu zgodnych                      

z założeniami RPO WKP na lata 2014-2020, które ujęte są w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych 

oraz wskaźniki produktu i rezultatu ujęte w  Lokalnej Strategii Rozwoju Kierowanego przez Społeczność 

(LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez 

Tradycję”  oraz projekcie grantowym LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”. Obie grupy 

wskaźników są wskaźnikami obligatoryjnymi,  a więc muszą zostać wypełnione w formularzu wniosku 

o dofinansowanie. Jeśli w jakimś przypadku nie dotyczą danego projekt, to we wniosku o 

dofinansowanie Wnioskodawca powinien wskazać wartość 0 (np. dany projekt może nie obejmować 

wsparciem osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, wówczas 

przy wskaźniku „Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
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u których nastąpił wzrost wiedzy  i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczeniem społecznym” należy wstawić wartość 0).  

 

Obowiązkiem wnioskodawcy jest wskazać jakie wartości wskaźników planuje osiągnąć w ramach 

swojego projektu.  
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Nazwy wskaźników, jednostki miary, definicje, sposób pomiaru oraz planowana wartość do osiągnięcia w ramach naboru prezentuje poniższa tabela:  

  

WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU (OBLIGATORYJNE DLA KAŻDEGO PROJEKTU)  

NR  
NAZWA 

WSKAŹNIKA  

JEDNOS- 
TKA  

MIARY  DEFINICJA WSKAŹNIKA   

DOKUMENTY  
POTWIERDZAJĄCE  

REALIZACJĘ WSKAŹNIKÓW /  
SPOSÓB POMIARU  

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

PLANOWANA 

DO  

OSIĄGNIĘCIA W 
RAMACH 
NABORU 

WNIOSKÓW  

 WSKAŹNIKI PRODUKTU - SzOOP 

1  

liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem 
 lub 
wykluczeniem 
społecznym 
objętych 
wsparciem  
w programie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 osoba 

Wskaźnik obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (definicja zgodna z Wytycznymi w zakresie realizacji 
przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020). 
 
Ocena spełnienia poszczególnych kryteriów następuje poprzez potwierdzenie/weryfikację statusu osoby zagrożonej ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym:  
 
osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub 
kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o 
pomocy społecznej – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 
zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, przy czym nie ma obowiązku wskazywania, która przesłanka określona ww. ustawie została 
spełniona;  
 
osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem 
o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji, przy czym nie ma obowiązku 
wskazywania, która przesłanka określona w ww. ustawie została spełniona; 
 
osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające 
trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej – np. oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich np. rodzica zastępczego (z 
pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie z właściwej instytucji lub zaświadczenie od 
kuratora;  
 
osoby nieletnie, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 
października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich - np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie 
oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od kuratora lub zaświadczenie z zakładu poprawczego lub innej instytucji czy organizacji 
społecznej zajmującej się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym lub  inny dokument 
potwierdzający zastosowanie środków zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości; 
 

Źródło pomiaru: 
 
- np. odpowiednie 
oświadczenie lub 
zaświadczenie potwierdzające 
status osoby zagrożonej 
ubóstwem lub wykluczeniem, 
umowa z uczestnikiem 
projektu, 
 inne adekwatne; 

zaświadczenie z ZUS lub PUP w 

przypadku osób bezrobotnych 

lub biernych zawodowo. 

 
 
W projektach, w których 

zgodnie z wnioskiem o 
dofinansowanie projektu grupą 

docelową są osoby bezrobotne 

lub bierne zawodowo, 
dokumentem urzędowym 

potwierdzającym 

kwalifikowalność 

uczestników, jest 

zaświadczenie z Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych 

potwierdzające status tych 

osób jako bezrobotnych lub 

biernych zawodowo w dniu 

jego wydania. W przypadku 

osób bezrobotnych 

zarejestrowanych w 

100 
 

(we wniosku o 
powierzenie 

grantu  
wnioskodawca 

zobligowany jest 
wskazać wartość 

wskaźnika dla 
swojego 
projektu 
objętego 
grantem) 

 
100% 

uczestników 
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osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 
7 września 1991 r. o systemie oświaty  - np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych 
z prawdą)  lub zaświadczenie z ośrodka wychowawczego/ młodzieżowego/ socjoterapii; 
 
osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i 
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 
unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepełnosprawnościami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z 
udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 – odpowiednie orzeczenie lub inny dokument 
poświadczający stan zdrowia;  
 
członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu 
na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację; 
 
osoby potrzebująca wsparcia w codziennym funkcjonowaniu– np. oświadczenie uczestnika lub jego opiekuna, jeśli niemożliwe jest uzyskanie 
oświadczenia uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od lekarza lub 
odpowiednie orzeczenie lub inny dokument poświadczający stan zdrowia;  
osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za 
składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający ww. sytuację; 
 
osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego – np. oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o 
odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub zaświadczenie od właściwej instytucji lub inny dokument potwierdzający 
ww. sytuację; 
 
osoby korzystające z PO PŻ  – oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą) lub 
inny dokument potwierdzający korzystanie z PO PŻ. 
 
 
 
 
 
 
 

powiatowym urzędzie pracy, 

dokumentem tym może być 
zaświadczenie z urzędu pracy o 

posiadaniu statusu osoby 

bezrobotnej w dniu jego 
wydania. 
 
 
Sposób pomiaru: 
 w momencie rozpoczęcia przez 
uczestnika udziału w projekcie 
objętym grantem  
 
lub  
 
w momencie przystąpienia do 
określonej formy wsparcia w 
ramach projektu objętego 
grantem 
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NR  NAZWA WSKAŹNIKA  

JEDNOS- 
TKA  

MIARY  DEFINICJA WSKAŹNIKA   

DOKUMENTY  
POTWIERDZAJĄCE  

REALIZACJĘ WSKAŹNIKÓW /  
SPOSÓB POMIARU  

WSKAŹNIKA  

WARTOŚĆ 

PLANOWANA 

DO  

OSIĄGNIĘCIA W 
RAMACH 
NABORU 

WNIOSKÓW  

WSKAŹNIKI REZULTATU - SzOOP 

1 

liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym, u których 
wzrosła aktywność 
społeczna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 osoba 

Oznacza liczbę uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie: 
a) dokonali postępu w procesie aktywizacji społecznej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, przy czym postęp powinien być 

rozumiany w szczególności jako: 
I. rozpoczęcie nauki, 

II. wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie, 
III. zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności, 
IV. poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów, 
V. podjęcie wolontariatu, 

VI. poprawa stanu zdrowia, 
VII. ograniczenie nałogów, 

VIII. doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób z niepełnosprawnościami). 
 
2. Wskaźnik jest mierzony w terminie do czterech tygodni następujących po zakończeniu udziału uczestnika. 
 
 3. Potwierdzenie osiągnięcia wskaźnika następuje na podstawie dokumentów potwierdzających postęp w procesie aktywizacji 
społecznej np.:  
opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, pracownika socjalnego o samodzielności odnosząca się do działań, zaświadczenia z różnych 
instytucji/zaświadczenie o podjęciu nauki; zaświadczenie o podjęciu/ukończeniu terapii uzależnienia/ zaświadczenie o rozpoczęciu 
udziału w zajęciach w ramach CIS,KIS/ zaświadczenie o podjęciu wolontariatu. 

Źródło pomiaru:  
 
dokumenty potwierdzające 
postęp w procesie aktywizacji 
społecznej 
 
np.  
 
opinia psychologa, pedagoga, 
terapeuty, prac. socjalnego o 
samodzielności,  zaświadczenia 
z różnych instytucji/zaśw. o 
podjęciu nauki; zaśw. o 
podjęciu/ukończeniu terapii 
uzależnienia/zaśw. o 
rozpoczęciu udziału w zajęciach 
w ramach CIS, 
KIS/zaświadczenie o podjęciu 
wolontariatu. 
 
 
Sposób pomiaru: do 4 tygodni 
następujących po zakończeniu 
udziału uczestnika w projekcie. 
 
 
 
 
 

 
56 

 
(we wniosku o 
powierzenie 
grantu  
wnioskodawca 
zobligowany jest 
wskazać wartość 
wskaźnika dla 
swojego 
projektu 
objętego 
grantem) 
 
 
min. 56% z 
ogólnej liczby 
uczestników 
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WSKAŹNIKI PRODUKTU – PROJEKT GRANTOWY 

1 

Liczba osób 
zagrożonych 
ubóstwem  
lub wykluczeniem 
społecznym 
objętych 
usługami 
aktywnej 
integracji  
o charakterze 
społecznym, 
edukacyjnym 
 lub zdrowotnym 
 
 

osoba 

 

 

 

 

Oznacza liczbę osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, 
edukacyjnym lub zdrowotnym w ramach projektu objętego grantem. 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło pomiaru:  
np.   
listy obecności, karty 
doradztwa.  
 
Sposób pomiaru:  
w momencie rozpoczęcia przez 
uczestnika udziału w projekcie 
objętym grantem  
lub  
w momencie przystąpienia do 
określonej formy wsparcia w 
ramach proj. objętego grantem, 
inne adekwatne.  
 
 
 

100                        
(we wniosku o 
powierzenie 

grantu  
wnioskodawca 

zobligowany jest 
wskazać wartość 

wskaźnika dla 
swojego 
projektu 
objętego 
grantem) 

 
100% 

uczestników 
 

2 

Liczba osób  
z otoczenia osób 
zagrożonych 
ubóstwem  
lub wykluczeniem 
społecznym 
objętych 
wsparciem  
w programie 
 
 
 

osoba 

 

 

 

 

Wskaźnik obejmuje osoby spełniające definicję otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zgodnie z częścią VI. 
ogłoszenia o naborze wniosków), które przystąpiły do projektu i otrzymały wsparcie w projekcie objętym grantem. Ocena spełnienia 
kryterium następuje poprzez potwierdzenie/ weryfikację statusu otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz 
weryfikację otrzymania przez daną osobę z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wsparcia. 
 
 
 
 
 

Źródło pomiaru:  
np. listy obecności, umowa z 
uczestnikiem wraz z 
oświadczeniem, że jest on 
członkiem otoczenia osoby 
wykluczonej, biorącej udział w 
projekcie.  
 
Sposób pomiaru:  
w momencie rozpoczęcia przez 
uczestnika udziału w projekcie 
objętym grantem  
lub w momencie przystąpienia 
do określonej formy wsparcia w 
ramach projektu objętego 
grantem, inne adekwatne.  
 

4 
 

(we wniosku o 
dofinansowanie 
wnioskodawca 

zobligowany jest 
wskazać wartość 

wskaźnika dla 
swojego 
projektu 
objętego 
grantem) 
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WSKAŹNIKI REZULTATU - PROJEKT GRANTOWY 

 

1  

 

 

 

Efektywność 

społeczna 

 

 

 

 

osoba 

 

 

 

 

 

 

Definicja oraz szczegółowe warunki dotyczące metodologii pomiaru i sposobu weryfikacji spełnienia 

warunku dot. efektywności społecznej i zatrudnieniowej zawierają załączniki do Zasad udzielania wsparcia: 

załącznik: 

 

„Sposób i metodologia mierzenia kryterium efektywności społecznej i zatrudnieniowej w projektach 

realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX Solidarne społeczeństwo” oraz załącznik: 

 

„Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w celu tematycznym 9”. 

Źródło pomiaru:  

dokumenty potwierdzające postęp w procesie 
aktywizacji społecznej  

np.:  

opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, prac. 
socjalnego o samodzielności, zaświadczenia z różnych 
instytucji/zaśw. o podjęciu nauki; zaśw. o 
podjęciu/ukończeniu terapii uzależnienia/zaśw. o 
rozpoczęciu udziału w zajęciach w ramach CIS, 
KIS/zaświadczenie o podjęciu wolontariatu.  

Sposób pomiaru: do 3 miesięcy następujących po 
zakończeniu udziału uczestnika w projekcie. 

 

 

34 %  

2 Liczba osób                        
z otoczenia osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym, u których 
nastąpił wzrost wiedzy i 
umiejętności w zakresie 
wspierania osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym 

osoba  

Wskaźnik mierzy liczbę osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u 

których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym.  

 

Charakter wsparcia powinien być powiązany z powodem zagrożenia wykluczeniem społecznym lub 

bezpośrednio wykluczeniem społecznym osoby (uczestnika projektu spełniającego definicję osoby 

zagrożonej ubóstwem lub wykluczeniem społecznym) dla której dana osoba korzystająca ze wsparcia jest 

otoczeniem. Jeżeli w projekcie objętym grantem występuje wzrost wiedzy i umiejętności to ich efektem jest 

uzyskanie kwalifikacji lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania 

postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020), potwierdzonych formalnym 

dokumentem (np. certyfikatem). Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji jest każdorazowo weryfikowane 

poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu).  

 

Wnioskodawca ma zatem obowiązek prawidłowej weryfikacji wskaźnika zgodnie z Wytycznymi w zakresie 

monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 Wnioskodawca 

zobligowany jest przyjąć minimalną wartość tego wskaźnika rezultatu na poziomie minimum 85% wartości 

wskaźnika produktu „Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych wsparciem w programie” 

  Źródło pomiaru:  

dokumenty potwierdzające pozyskanie wiedzy – np. 
dyplom, certyfikat, zaświadczenie. 

 

  Sposób pomiaru:  

do 4 tygodni następujących po zakończeniu udziału 
uczestnika w projekcie. 

  UWAGA:  

należy wybrać wszystkie źródła odpowiadające 
zakresowi wsparcia. 

3 

 (we wniosku o 
dofinansowanie 
wnioskodawca 

zobligowany jest wskazać 
wartość wskaźnika dla 

swojego projektu objętego 
grantem) 

 

min. 70% z ogólnej liczby 
osób z otoczenia 

3  

Liczba animatorów lub 
liderów lokalnych, która 
uzyskała wsparcie z EFS, 
świadcząca i gotowa do 

 

 

Osoba  

 

 

 

 

    Wskaźnik mierzy liczbę animatorów lub liderów lokalnych, którzy uzyskali wsparcie z EFS 

 

Źródło pomiaru:  np.  

umowa z animatorem/liderem, protokół z działalności 
animatora/lidera.       

4 

(we wniosku o 
dofinansowanie 
wnioskodawca 

zobligowany jest wskazać 
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świadczenia usługi po 
zakończeniu projektu  

Sposób pomiaru:  

do 4 tygodni następujących po zakończeniu  udziału 
uczestnika w projekcie. 

wartość wskaźnika dla 
swojego projektu objętego 

grantem) 
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Uwaga!  

W związku z realizacją projektów objętych grantem z wykorzystaniem uproszczonych metod 

rozliczania wydatków w projektach finansowanych ze środków EFS, LGD „Vistula-Terra Culmensis-

Rozwój przez Tradycję” zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych wskaźników 

produktu  i rezultatu do umowy o dofinansowanie, których zadaniem będzie weryfikacja 

zrealizowania działań projektowych i osiągnięcie celu projektu.  

 

Dodatkowe wskaźniki produktu i rezultatu wpisane do umowy o dofinansowanie muszą wynikać z 

treści i założeń zatwierdzonego wniosku  o dofinansowanie (dotyczyć będą przede wszystkim liczby 

godzin udzielanego wsparcia).  

 

 

W przypadku niezrealizowania wskaźników lub niespełnienia kryterium wyboru operacji, LGD może 

uznać całość lub odpowiednią część rozliczonej kwoty uproszczonej w ramach projektu objętego 

grantem za niekwalifikowaną.  

 

W przypadku niezrealizowania wskaźników Grantobiorca może również sam zwrócić się do LGD z 

wnioskiem o proporcjonalne rozliczenie kwoty uproszczonej do poziomu osiągniętych wskaźników.  

  

  

IX. OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW  

 

Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi   

493.785,06 PLN.  

 

Dopuszcza się możliwość zwiększenia alokacji przewidzianej na konkurs.  

 

Decyzję w tym zakresie podejmować będzie Zarząd LGD po uzyskaniu zgody Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

X. POZIOM DOFINANSOWANIA PROJEKTU ORAZ MAKSYMALNA I MINIMALNA WARTOŚĆ 

PROJEKTU  

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowanych na 

poziomie projektu.  

Minimalna wartość dofinasowania projektu współfinasowanego ze środków EFS wynosi 30.000,00 zł.  

Maksymalna kwota dofinansowania: 50.000,00 zł.  

 

Wnioskodawca obowiązkowo sporządza budżet w oparciu o Katalog maksymalnych stawek, 

stanowiącą załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia o naborze (przekroczenie stawek wykazanych                     

w Katalogu stawek maksymalnych oznacza odrzucenie wniosku - niespełnienie kryterium nr                                   

8 zgodności z LSR.)  

 

 

 

Środki na realizację projektu są wypłacane jako:  
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- płatność ze środków europejskich przekazywana przez LGD na podstawie Zlecenia płatności.  

 

Grant wypłacony zostanie w formie zaliczek/refundacji.  

 

Maksymalna kwota pierwszej transzy nie może przekroczyć 70% grantu.  

 

Pierwsza transza grantu wypłacana jest Grantobiorcy po złożeniu pierwszego wniosku o rozliczenie 

grantu (wniosek o wypłatę zaliczki, tzw. wniosek „zerowy”), pod warunkiem ustanowienia i wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o powierzenie grantu.  

 

Przekazanie kolejnych transz zaliczek/refundacji nastąpi zgodnie z zapisami Umowy o powierzenie 

grantu. 

 

 

XI. KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW  

  

Projekty są rozliczane uproszczoną metodą rozliczania wydatków, tzw. „kwota uproszczona” – należy 

przez to rozumieć kwotę uzgodnioną za wykonanie całego projektu objętego grantem na etapie 

zatwierdzenia przez LGD wniosku o dofinansowanie, do kwoty uproszczonej należy stosować zapisy 

Wytycznych w zakresie kwalifikowalności dot. kwot ryczałtowych, z uwzględnieniem przy rozliczaniu 

reguły proporcjonalności.  

  

W związku z rozliczaniem projektów uproszczoną metodą rozliczania wydatków, tzw. „kwotą 

uproszczoną” przy sporządzaniu budżetu projektu Wnioskodawca powinien kierować się 

następującymi zasadami:  

 

- Budżet szczegółowy projektu należy przygotować w taki sposób, aby wszystkie działania w 

projekcie ujęte były w ramach jednego zadania merytorycznego.  

 

Rekrutacja jest zadaniem w projekcie, lecz nie zadaniem merytorycznym i jest rozliczana w ramach 

kosztów administracyjnych projektu.  

 

- W ramach niniejszego naboru danemu Grantobiorcy przyznana zostanie jedna kwota 

uproszczona  w ramach realizacji wszystkich zadań w projekcie objętym grantem. 

 W związku z powyższym Wnioskodawca zobligowany jest do wskazania w ramach budżetu 

szczegółowego min. jednego zadania merytorycznego, wskazania wydatków w ramach cross-

financingu (nie dotyczy wniosków  o dofinansowanie składanych w niniejszym naborze, w niniejszym 

naborze nie przewidziano możliwości kwalifikowania kosztów w ramach cross-financingu), 

wskazania wydatków w ramach środków trwałych i/lub wartości niematerialnych i prawnych (jeśli 

dotyczy), wskazania kosztów administracyjnych (jeśli dotyczy).   

 

- Wszystkie koszty wskazywane w zadaniu merytorycznym, wykazane w kategorii środki trwałe 

i/lub wartości niematerialne i prawne oraz koszty administracyjne projektu stanowią koszty 

bezpośrednie. Nie należy wykazywać kosztów należących do kategorii kosztów administracyjnych w 

pozostałych kategoriach kosztów w ramach projektu objętego grantem.   
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Otwarty katalog kosztów administracyjnych obejmuje w szczególności:   

 

a) koszty koordynatora lub kierownika projektu oraz innego personelu bezpośrednio  

zaangażowanego w zarządzanie, rozliczanie, monitorowanie projektu lub prowadzenie innych działań 

administracyjnych w projekcie, w tym w szczególności koszty wynagrodzenia tych osób, ich delegacji 

służbowych i szkoleń oraz koszty związane z wdrażaniem polityki równych szans przez te osoby,  

b) koszty zarządu (wynagrodzenia osób uprawnionych do reprezentowania jednostki, których zakresy 

czynności nie są przypisane wyłącznie do projektu, np. kierownika jednostki),  

c) koszty personelu obsługowego (obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna, sekretariat, 

kancelaria, obsługa prawna, w 2020tym dotycząca zamówień) na potrzeby funkcjonowania 

jednostki,  

d) koszty obsługi księgowej (wynagrodzenia osób księgujących wydatki w projekcie, koszty związane ze 

zleceniem prowadzenia obsługi księgowej projektu biuru rachunkowemu),  

e) koszty utrzymania powierzchni biurowych (czynsz, najem, opłaty administracyjne) związanych  z 

obsługą administracyjną projektu,  

f) wydatki związane z otworzeniem lub prowadzeniem wyodrębnionego na rzecz projektu subkonta 

na rachunku bankowym lub odrębnego rachunku bankowego,  

g) amortyzacja, najem lub zakup aktywów (środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych) 

używanych na potrzeby osób, o których mowa w lit. a – d,  

h) opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie 

ścieków w zakresie związanym z obsługą administracyjną projektu,  

i) koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich związanych z obsługą projektu,  

j) koszty usług powielania dokumentów związanych z obsługą projektu,  

k) koszty materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych związanych z obsługą projektu, l) koszty 

ochrony,  

m) koszty sprzątania pomieszczeń związanych z obsługą projektu, w tym środków czystości, 

dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji tych pomieszczeń.  

 

Budżet projektu powinien być sporządzany w oparciu o jedną z podstawowych zasad 

kwalifikowalności, tj. racjonalności i efektywności wydatków. 

 

BUDŻET NALEŻY SPORZĄDZIĆ W OPARCIU O KATALOG STAWEK MAKSYMALNYCH 

OBOWIĄZUJĄCYCH DLA TEGO NABORU.  

 

Efektywność dotyczy uzyskiwania jak najlepszych efektów przy danym poziomie nakładów. 

Racjonalność odnosi się do zapewnienia zgodności ze stawkami rynkowymi nie tylko pojedynczych 

wydatków wykazanych w szczegółowym budżecie projektu, ale również do łącznej wartości usług 

realizowanych w ramach projektu.  

 

W związku z w/w zasadami kwalifikowalności Wnioskodawca sporządza budżet w oparciu o Katalog 

maksymalnych stawek, stanowiącą załącznik nr 6. do niniejszego ogłoszenia o naborze.  

 

- Wszystkie kwoty w szczegółowym budżecie powinny być wykazane w złotych (do dwóch miejsc po 

przecinku). W zależności od tego, czy VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, należy podać je  z 

uwzględnieniem podatku VAT lub bez.  
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- W polu „Nazwa pozycji budżetowej” należy nazwać pojedynczy wydatek, tzn. należy wskazać 

adekwatną do ponoszonego kosztu nazwę pozycji budżetowej (np. wynagrodzenie 

trenera/instruktora). Ponadto Wnioskodawca zobligowany jest szczegółowo rozpisać wydatki na 

poszczególne kategorie (np. wynagrodzenia poszczególnych członków personelu, wyżywienie, koszty 

przejazdów, materiały na zajęcia itd.)  

 

- W polu „Pomoc publiczna/pomoc de minimis” należy wpisać „TAK” przy danym wydatku tylko 

wówczas, gdy dany koszt w ramach pozycji budżetowej stanowi pomoc publiczną/de minimis  w 

rozumieniu właściwych przepisów prawnych. W przypadku wydatków nieobjętych pomocą 

publiczną/de minimis należy zaznaczyć odpowiedź „NIE”.  

W ramach przedmiotowych naborów LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” nie 

przewidziała wystąpienia w ramach projektów pomocy publicznej/de minimis, co nie zwalnia 

Wnioskodawców od przeanalizowania każdego wydatku pod kątem wystąpienia pomocy 

publicznej/de minimis. Wnioskodawca jest zobligowany wstawić w  polu „Pomoc publiczna/pomoc 

de minimis” odpowiedź „TAK” lub „NIE”.  

  

- W polu „Wkład niepieniężny” oznaczyć należy za pomocą „TAK” pozycje budżetowe, w których 

Wnioskodawca wnosi do projektu wkład własny w postaci niepieniężnej (rzeczowej/osobowej), np. 

zaangażowanie wolontariusza/ki, udostępnienie sal lekcyjnych na potrzeby realizacji kursu. 

Wnoszony wkład niepieniężny musi spełniać warunki określone w Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności;   

 

- W polu „Jednostka miary” należy wskazać jednostkę, która będzie stosowana do wyceny kosztu danej 

pozycji budżetowej (np. dla pozycji budżetowej „Wynagrodzenie trenera” może to być „etat”, 

„miesiąc” czy „godzina”, w zależności od charakteru zaangażowania nauczyciela w projekcie). - W 

polu „Liczba” określić należy proponowaną liczbę jednostek kosztu ponoszonych w ramach danego 

roku budżetowego.  

 

- W polu „Cena jednostkowa” należy wskazać proponowaną cenę jednostkową danego kosztu  w 

ramach danego roku budżetowego.  

 

- Pola „Razem” oraz „Łącznie” uzupełniają się automatycznie.  

 

- W Polu „Dofinansowanie” należy wskazać wartość dofinansowania przyporządkowaną dla danej 

pozycji budżetowej. Wartość i poziom dofinansowania określony limitami jest weryfikowany  w 

odniesieniu do budżetu projektu jako całości, nie zaś w odniesieniu do pojedynczej pozycji budżetu 

szczegółowego.   

 

- W Polu „Wkład własny” należy wskazać wartość wkładu własnego zarówno pieniężnego jak  i 

niepieniężnego. Wartość i poziom wkładu własnego określony limitami jest weryfikowany  w 

odniesieniu do budżetu projektu jako całości, nie zaś w odniesieniu do pojedynczej pozycji budżetu 

szczegółowego.   

 

- Pod budżetem szczegółowym zamieścić należy uzasadnienia dla części ponoszonych kosztów  w 

ramach danego zadania merytorycznego.  

Uzasadnienia dotyczą 4 aspektów: uzasadnienie dla cross-financingu (nie dotyczy wniosków o 

dofinansowanie składanych w niniejszym naborze); uzasadnienie dla środków trwałych (jeśli dotyczy), 
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w tym przyjętych sposobów ich pozyskania; uzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych 

(jeśli dotyczy), w tym przyjętych sposobów ich pozyskania; uzasadnienie kosztów specyficznych.  

 

- W polu „Uzasadnienie dla środków trwałych” należy uzasadnić konieczność sfinansowania danego 

środka trwałego dla realizacji konkretnego zadania merytorycznego. W przypadku środka trwałego  o 

wartości początkowej równej lub wyższej niż 10 000 złotych netto Wnioskodawca jest zobowiązany 

dodatkowo uzasadnić, że założona metoda pozyskania środka trwałego do projektu (np. 

zakup/wynajem/leasing/amortyzacja) jest najbardziej efektywna, uwzględniając przedmiot i cel 

projektu.  

 

- Zakup środków trwałych o wartości jednostkowej wyższej niż 10.000,00 złotych netto w ramach 

kosztów bezpośrednich projektów jest objęty limitem procentowym 10% całkowitej wartości 

projektu. W związku z tym w uzasadnieniu dla zakupu danego środka trwałego o wartości 

jednostkowej wyższej niż 10.000,00 złotych netto należy wskazać wartość netto środka trwałego 

objętego powyższym limitem, pamiętać, jednak należy żeby w budżecie wskazać i do limitu wliczyć 

wartość brutto środka trwałego (z VAT – o ile VAT jest kwalifikowalny w projekcie).  

-  

- W polu „Uzasadnienie dla wartości niematerialnych i prawnych” należy uzasadnić konieczność 

sfinansowania danej wartości niematerialnej i prawnej dla realizacji konkretnego zadania  

merytorycznego. W uzasadnieniu dla wartości niematerialnej i prawnej należy uwzględnić: okres 

realizacji projektu; tożsame lub zbliżone do planowanych do pozyskania w ramach projektu wartości 

niematerialne i prawne będące w posiadaniu wnioskodawcy, w tym wartości niematerialne i prawne 

nabyte w ramach projektów współfinansowanych ze środków publicznych;  wybór metody pozyskania 

wartości niematerialnej i prawnej.   

 

- Pole „Uzasadnienie kosztów specyficznych” należy wypełnić dla danego zadania merytorycznego 

jeżeli w ramach projektu planowane są koszty o charakterze niestandardowym lub specjalnym; 

planowane są koszty nie są ujęte w Katalogu stawek maksymalnych, stanowiącą załącznik nr 6 do 

niniejszego ogłoszenia o naborze; planowane są koszty składające się na pozycję budżetową, którą w 

budżecie szczegółowym wskazana jest jednostkowo (należy określić składowe całego kosztu, np. koszt 

szkolenia jako usługi kompleksowej należy rozpisać na koszty prowadzącego, koszty Sali szkoleniowej, 

koszty materiałów itp.); planowane są koszty z częściową kwalifikowalnością VAT (należy wskazać 

pozycje budżetowe dla których podatek VAT jest kwalifikowany lub nie jest kwalifikowany, w 

zależności od ogólnej zasady konstruowania budżetu projektu w kontekście kwalifikowania podatku 

VAT).   

 

W przypadku niestosowania się do zasad konstruowania budżetu projektu projekt może nie spełnić  

„Kryteriów wyboru projektu”.  

 

Weryfikacja wydatków rozliczanych uproszczoną metodą:  

1) Szczegółowe warunki rozliczania kosztów w ramach danego projektu na podstawie uproszczonych 

metod określa umowa o dofinansowanie.   

2) Wydatki rozliczane uproszczoną metodą są traktowane jako wydatki poniesione.   

 

Nie ma obowiązku gromadzenia ani opisywania dokumentów księgowych w ramach projektu na 

potwierdzenie poniesienia wydatków, które zostały wykazane jako wydatki objęte uproszczoną 

metodą. Niemniej beneficjent będzie zobowiązany w umowie o dofinansowanie do przedstawienia 
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dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie rezultatów, wykonanie produktów lub zrealizowanie działań 

zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie projektu.  

 

Weryfikacja wydatków zadeklarowanych według uproszczonych metod dokonywana jest w oparciu  o 

faktyczny postęp realizacji projektu i osiągnięte wskaźniki, przy czym: w przypadku kwot ryczałtowych 

(kwoty uproszczonej) – weryfikacja wydatków polega na sprawdzeniu, czy działania zadeklarowane 

przez beneficjenta zostały zrealizowane, a określone w umowie o dofinansowanie wskaźniki produktu 

lub rezultatu osiągnięte. Rozliczenie, co do zasady, jest uzależnione od zrealizowania danego działania, 

ale może być również dokonywane w etapach w zależności od specyfiki projektu.  

 

Grantobiorca rozlicza wydatki w ramach projektu objętego grantem w oparciu  o kwotę uproszczoną, 

zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków.   

W przypadku nieosiągnięcia wskaźników uznaje się, iż Grantobiorca nie zrealizował projektu objętego 

grantem prawidłowo oraz nie rozliczył przyznanej kwoty.  

  

W przypadku niezrealizowania wskaźników lub niespełnienia kryterium wyboru operacji, LGD może 

uznać całość lub odpowiednią część rozliczonej kwoty uproszczonej w ramach projektu objętego 

grantem za niekwalifikowaną. 

 

W przypadku niezrealizowania wskaźników Grantobiorca może również sam zwrócić się do LGD z 

wnioskiem o proporcjonalne rozliczenie kwoty uproszczonej do poziomu osiągniętych wskaźników.  

 

Wydatki muszą zostać dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania 

najlepszych efektów z danych nakładów oraz w sposób oszczędny, tzn. w oparciu o zasadę dążenia do 

uzyskania założonych efektów przy jak najniższej kwocie wydatku. Ponadto, wszystkie wydatki muszą 

być logicznie ze sobą powiązane i wynikać z zaplanowanych działań.  

 

Wszelkie zasady dotyczące kwalifikowalności, które wnioskodawca obowiązkowo musi stosować, 

zawierają Wytyczne Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 

2014-2020. 

 

Do oceny kwalifikowalności poniesionych wydatków stosuje się obowiązującą w dniu poniesienia 
wydatku wersję Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków.  
 
W przypadku, gdy ogłoszona w trakcie realizacji projektu objętego grantem (po podpisaniu Umowy) wersja 
ww. wytycznych wprowadza rozwiązania korzystniejsze dla Grantobiorcy, będą one miały zastosowanie w 
odniesieniu do wydatków w ramach Funduszu poniesionych przed dniem stosowania ww. wersji 
wytycznych, z zastrzeżeniem uregulowań zawartych w kryteriach wyboru operacji oraz ogłoszeniu o 
naborze wniosków. 
 

  

 

XII. ETAPY WERYFIKACJI  

Wnioski o dofinansowanie, złożone w odpowiedzi na ogłoszenie, zostaną ocenione zgodnie  z 

Procedura oceny i wyboru projektów w ramach w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - 

środki EFS (oś 11), stanowiącą załącznik nr 5 do ogłoszenia o naborze.  
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ETAPY  WERYFIKACJI WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE:  

1. Weryfikacja wstępna wniosku o dofinansowanie. 

Jeżeli w trakcie weryfikacji wstępnej wniosku konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów 

niezbędnych do oceny zgodności projektu z LSR, wyboru projektu lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD 

wzywa podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy do złożenia tych wyjaśnień lub dokumentów.  

Takie wezwanie może mieć miejsce maksymalnie dwa razy. Wezwanie zostaje wysłane za pomocą 

poczty elektronicznej na adres e-mail podany we wniosku. Max. termin na udzielenie odpowiedzi jaki 

LGD może wyznaczyć,  to 7 dni roboczych (termin ustala LGD adekwatnie do zakresu wezwania).  

Wezwanie Wnioskodawcy przez LGD do złożenia wyjaśnień lub dokumentów powinno mieć miejsce 

przynajmniej w przypadku, gdy:   

1)  dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia w formularzu 

wniosku, że wnioskodawca go załącza;   

2)  dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji wnioskodawcy 

wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to  dokument obowiązkowy;   

3)  informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są rozbieżne 

lub niekompletne  i nie pozwalają na jednoznaczną weryfikację mierzalnych kryteriów wyboru.  

Wezwanie Wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień lub dokumentów nie może mieć miejsca w sytuacji, 

gdy Wnioskodawca w sposób oczywisty nie spełnia danego warunku zgodności z LSR i/lub lokalnymi 

kryteriami wyboru projektów, a złożone wyjaśnienia mogłyby zmienić ten stan rzeczy.   

2. Ocena pod kątem zgodności z LSR.  

3. Ocena zgodności projektu z lokalnymi kryteriami wyboru.  

4. Przyjęcie listy rankingowej  

  

XIII. KRYTERIA WYBORU PROJEKTÓW  

 

LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o 

Kryteria wyboru projektów, w zakresie:  

 

1. Kryteriów zgodności projektu z LSR oraz RPO W K-P, 

2. Lokalnych kryteriów oceny i wyboru projektów. 

 

Szczegółowe nazwy kryteriów, uzasadnienie oraz źródło ich weryfikacji określają Kryteria wyboru 

projektów, stanowiące załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze.  

  

Warunki uzyskania pozytywnej oceny:  

1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności projektu z LSR oraz 

RPO W K-P. 

2) Uzyskanie co najmniej: 

➢ 35 punktów w ramach lokalnych kryteriów oceny i wyboru projektów -  dla typu 2b), 

➢ 35 punktów w ramach lokalnych kryteriów oceny i wyboru projektów -  dla typu 2c). 

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 70 pkt  

 

➢      40 punktów w ramach lokalnych kryteriów oceny i wyboru projektów -  dla typu 2b) i 2c) 

(połączenie 2 typów w ramach 1 projektu). 

Maksymalna suma punktów możliwych do uzyskania: 80 pkt  (dot. połączenia 2 typów w ramach                               

1 projektu). 
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Procedury wyboru i oceny projektów zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 5  do ogłoszenia                       

o naborze.  

  

XIV. ŚRODKI ODWOŁAWCZE PRZYSŁUGUJĄCE SKŁADAJĄCEMU WNIOSEK  

 

1. Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia odwołanie w ciągu 7 dni roboczych  od dnia 

doręczenia pisma. Dostarczenie informacji dotyczącej wyników naboru nastąpi za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru w celach dowodowych.  

2. Prawo wniesienia odwołania przysługuje od:   

a) negatywnej oceny zgodności projektu z LSR albo   

b) nieuzyskania przez projekt przynajmniej minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest 

warunkiem wyboru projektu, albo   

c) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w limicie środków wskazanym                         

w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie (okoliczność, że projekt nie mieści się                     

w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki 

wniesienia protestu), albo   

d) ustalenia przez LGD kwoty dofinansowania niższej niż wnioskowana.  

3. Szczegółowe zasady wniesienia i rozpatrzenia odwołania reguluje procedura, stanowiąca załącznik 

nr 5do ogłoszenia o naborze.  

  

XV. UMOWA O DOFINANSOWANIE  

Umowa o dofinansowanie projektów będzie zawierana pomiędzy wnioskodawcami projektów 

wybranych do dofinansowania a LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”.  

Wzór umowy o dofinansowanie projektu stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze.    

  

Grantobiorca wnosi do LGD poprawnie ustanowione zabezpieczenie prawidłowej realizacji Umowy nie 

później niż w terminie do 15 dni od dnia zawarcia Umowy, jednak nie później niż w dniu złożenia 

pierwszego wniosku o rozliczenie grantu, na kwotę nie mniejszą niż wysokość łącznej kwoty grantu.  

Grantobiorca składa zabezpieczenie w formie weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową2.  

  

XVI. PYTANIA I ODPOWIEDZI  

 

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy biura LGD „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez 

Tradycję” czynnego poniedziałek-piątek  w godzinach:  08:00 - 16:00. 

 

 Z pytaniami można się zgłaszać osobiście w biurze LGD lub telefonicznie pod numerami: 795-761-000.  

W ramach naboru planowana sjest organizacja  spotkań informacyjnych i/lub szkoleń z zakresu zasad, 

warunków ubiegania się o wsparcie w ramach środków EFS w ramach Osi 11. 

Ponadto pracownicy biura LGD świadczą nieodpłatne doradztwo.  

 

Zgodnie  z załącznikiem nr 4 do ogłoszenia o naborze (Kryteria wyboru projektów) spełnienie Lokalnego 

Kryterium Wyboru nr 4 obejmowało będzie skorzystanie z doradztwa (udział w spotkaniu/szkoleniu) 

(10 pkt). 

 
2 Nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych.  

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/punkty-informacyjne
http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/punkty-informacyjne
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XVII. ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA3  

1. Wzór wniosku o powierzenie grantu;  

2. Wzór umowy o powierzenie grantu wraz załącznikami;  

3. Wzór formularza Wniosku o rozliczenie grantu;  

4. Kryteria oceny i wyboru projektów;   

5. Procedura oceny i wyboru projektów w ramach środków RPO W K-P na lata 2014-2020 - środki EFS 

(oś 11),  

6. Katalog maksymalnych stawek;  

7. Lokalna Strategia Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 dla obszaru  

Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję”;  

8. Podręcznik dla LGD część 2;  

9. Wzór pełnomocnictwa;  

10.  Sposób i metodologia mierzenia efektywności społecznej i zatrudnieniowej z dn. 28.08.2019 r.; 

11.  Pomiar efektywności społecznej i zatrudnieniowej w Celu Tematycznym 9 z dn. 28.08.2019 .; 

12.  Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji. 

13. Lista sprawdzająca do weryfik. czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikację. 

14. Zgoda na prowadzenie biura projektu. 

15. Oświadczenie wskazującym potencjał i doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów. 

16. Komplementarność z  działaniami osi 7 RPO W K-P na lata 2014-2020. 

17. Oświadczenie właściciela obiektu o nieodpłatnym udostępnieniu obiektu na okres realizacji 

projektu oraz na okres trwałości projektu.  

18. Oświadczenie o zobowiązaniu do zatrudnienia osoby z grupy defaworyzowanej określonej w LSR. 

– dla typu 2b)  

 

 

 

 

 
3  Należy załączyć dokumenty lub wskazać miejsce, gdzie zostały one upublicznione (w przypadku 

ogólnodostępnych dokumentów w wersji elektronicznej). Zaproponowana lista nie stanowi katalogu 

zamkniętego załączników do ogłoszenia  

http://www.lgdswiecie.pl/new/nabory2018/ogłoszenie%20VII%202018%201d%201e/załączniki/Załącznik%20nr%2029%20Sposob%20i%20metodologia%20mierzenia%20efektywności%20spolecznej%20i%20zatrudnieniowej.doc
http://www.lgdswiecie.pl/new/nabory2018/ogłoszenie%20VII%202018%201d%201e/załączniki/Załącznik%20nr%2030%20Pomiar%20efektywności%20społecznej%20i%20zatrudnieniowej%20w%20celu%20tematycznym%209.doc
http://www.lgdswiecie.pl/new/nabory2018/ogłoszenie%20VII%202018%201d%201e/załączniki/Załącznik%20nr%2031%20Podstawowe%20informacje%20dotyczące%20uzyskiwania%20kwalifikacji.pdf
http://www.lgdswiecie.pl/new/nabory2018/ogłoszenie%20VII%202018%201d%201e/załączniki/Załącznik%20nr%2031a%20Lista%20spr.%20do%20weryfik.%20czy%20dany%20certyfikat_dokument%20można%20uznać%20za%20kwalifikację.pdf

