Załącznik nr 1 do uchwały nr 3/2019 Zarządu Stowarzyszenia
„Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku” z dnia 29 stycznia 2019 roku

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
Procedura ustalania kryteriów wyboru grantobiorców
Kryteria wyboru grantobiorców zostały określone łącznie z zasadami procedur wyboru w procesie partycypacji lokalnej społeczności. Kryteria zostały opracowane dla
poszczególnych 3 przedsięwzięć, w których planowany jest projekt grantowy, z uwzględnieniem specyficznych wymogów i zasad horyzontalnych w poszczególnych programach.
Ostateczny kształt kryteriów został ustanowiony w procesie prac zespołu partycypacyjnego, który pracował nad propozycją zespołu roboczego ds. procedur oraz w oparciu o
zebrane uwagi i opinie zespołów tematycznych z różnych sektorów. Kryteria są ściśle powiązane ze specyfiką obszaru LSR, z diagnozą obszaru, celami i wskaźnikami. W
poszczególnych przedsięwzięciach co najmniej 1 kryterium bezpośrednio odnosi się do diagnozy, analizy SWOT i przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia wskaźnika produktu
i rezultatu. W odniesieniu do przedsięwzięć z celu 1 zostało w kryteriach podniesione znaczenie – wsparcia dla osób z grup defaworyzowanych oraz zdefiniowanych jako
zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, innowacyjny charakter projektu oraz realizację celów środowiskowych lub klimatycznych.

Procedura zmiany kryteriów wyboru grantobiorców
Wszelkich zmian kryteriów LGD będzie dokonywać w wyniku prowadzonych działań monitorujących i ewaluacyjnych. Jeśli okaże się, że kryteria są nieefektywne, sprawiają
trudności oceniającym lub / i grantobiorcom zostaną zmienione. Z inicjatywą zmian w lokalnych kryteriach wyboru może wystąpić: a. Grupa minimum 3 członków Rady, b. Zarząd,
c. Komisja Rewizyjna, d. Grupa minimum 10 członków zwyczajnych lub mieszkańców obszaru LSR. Projekt zmiany kryteriów zostanie opracowany przez zespół roboczy ds.
LSR, w skład którego wchodzą członkowie Zarządu i pracownicy Biura LGD, a następnie poddany konsultacjom społecznym trwającym od 7 do 14 dni. Konsultacje będą w
formie co najmniej jednego spotkania konsultacyjnego oraz poprzez konsultacje online za pomocą formularza konsultacyjnego. Zgłoszone uwagi do kryteriów zostaną
przeanalizowane pod kątem przyjęcia lub odrzucenia wraz z uzasadnieniem przez zespół roboczy. Ostateczną wersję kryteriów zatwierdzi Zarząd LGD. Następnie zmiany
kryteriów zostaną zgłoszone do Samorządu Województwa do akceptacji. Zarząd LGD może także przyjąć zmiany do kryteriów wynikające z uwag wniesionych przez
Samorząd Województwa bez procesu konsultacji społecznych w sytuacji, gdy zmiany mają charakter formalny i uzupełniający lub wynikają ze zmian ram prawnych.
Schemat procedury zmian kryteriów wyboru grantobiorców:

1. Identyfikacja
potrzeby zmiany
kryteriów wyboru

2. Przygotowanie
projektu zmiany
kryteriów wyboru

3. Przedstawienie
projektu zmian do
konsultacji
społecznych

4. Analiza uwag z
konsultacji
społecznych

5. Zatwierdzenie
zmian kryteriów
wyboru

6. Zgłoszenie
zmian kryteriów
wyboru do
akceptacji SW

- kryterium kluczowe – decyduje o miejscu na liście operacji wybranych w sytuacji równej liczby punktów uzyskanych w ramach oceny operacji wg. kryteriów wyboru w
odniesieniu do przedsięwzięć gdzie nie ma kryterium „Wkład własny wnioskodawcy(grantobiorcy)”
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Nazwa przedsięwzięcia
Zgodność z celem
ogólnym:
Zgodność z celem
szczegółowym:
Zgodność z warunkami
przyznania pomocy
określonymi w RPO WK-P
2014-2020

1.2.1. „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ”
1. Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku

1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku
Określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na Lata
2014-2020 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
[Typ projektów]
2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z
unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty.
Kryteria zgodności z LSR i RPO WK-P

Lp.

Kryterium

1.
Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony we
właściwym miejscu i terminie, do właściwej instytucji i w
odpowiedzi na właściwy nabór?
2.

Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony na
właściwym formularzu?

3.
Czy wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami (jeśli
dotyczy) został wypełniony w języku polskim?
4.
Czy wniosek o powierzenie grantu jest kompletny?

Uzasadnienie

Ocena

Źródło weryfikacji kryterium

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył
wniosek o powierzenie grantu w miejscu i terminie
oraz do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o
naborze wniosków, w odpowiedzi na właściwy
nabór do złożenia wniosku o powierzenie grantu.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył
ostateczną wersję wniosku o powierzenie grantu
na formularzu udostępnionym przez LGD jako
załącznik do ogłoszenia o naborze wniosków.
Ocenie podlega, czy wniosek o powierzenie
grantu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został
sporządzony w języku polskim (język urzędowy).

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Ocenie podlega, czy wniosek o powierzenie
grantu zawiera wszystkie strony i załączniki (o ile
dotyczy) określone w ogłoszeniu o naborze

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).
Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).
Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
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5.
Czy wniosek o powierzenie grantu jest podpisany przez
uprawniony podmiot?
6.
Czy wersja papierowa wniosku o powierzenie grantu jest
tożsama z wersją elektroniczną?
7.

8.

9.

10.

11.

1

Czy okres i termin realizacji projektu objętego grantem jest
zgodny z zapisami określonymi w ogłoszeniu o naborze
wniosków?
Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony przez
uprawnionego wnioskodawcę zgodnie
z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych
RPO WK-P (SZOOP)1 dla Osi 7?
Czy projekt objęty grantem jest zgodnym z typem projektu
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków?
Czy grupa docelowa określona we wniosku o powierzenie
grantu jest zgodna z grupą docelową wskazaną w
ogłoszeniu o naborze wniosków?
Czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu
z możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii
Europejskiej?

wniosków oraz czy wszystkie wymagane pola
wniosku o powierzenie grantu są wypełnione.
Ocenie podlega, czy wniosek o powierzenie
grantu 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.
Ocenie podlega tożsamość wersji papierowej i
elektronicznej wniosku o powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy) oraz dokumentów
rejestrowych wnioskodawcy.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).
Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).
Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

Ocenie podlega, czy okres i termin realizacji
projektu objętego grantem jest zgodny z zapisami
określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Ocenie podlega, czy wniosek został złożony
przez uprawnionego wnioskodawcę zgodnie z
Regionalnym
Programem
Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WK-P dla Osi 7.
Ocenie podlega, czy projekt objęty grantem jest
zgodny z typem projektu wskazanym w
ogłoszeniu o naborze wniosków.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Ocenie podlega, czy grupa docelowa określona
we wniosku o powierzenie grantu jest zgodna z
grupą docelową wskazaną w ogłoszeniu o
naborze wniosków.
Ocenie podlega, czy wnioskodawca nie podlega
wykluczeniu z możliwości ubiegania się o
dofinansowanie oraz że nie jest objęty zakazem
dostępu do środków funduszy europejskich na
podstawie:

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).
Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).
Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu załączników
(jeśli dotyczy).

SZOOP obowiązujący na moment ogłoszenia naboru.
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12.

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

- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
2077),
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2012 r. poz. 769),
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.),
- przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z
dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności
finansowanych w perspektywie finansowej 20142020
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.).
Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył
oświadczenie, że:
- projekt objęty grantem nie został fizycznie
zakończony lub w pełni zrealizowany przed
złożeniem wniosku o powierzenie grantu w
rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia
1303/2013;
- nie rozpoczął realizacji projektu objętego
grantem przed dniem złożenia wniosku o
powierzenie grantu albo że realizując projekt
objęty grantem przed dniem złożenia wniosku o
powierzenie grantu, przestrzegał obowiązujących
przepisów prawa dotyczących danego projektu
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia
1303/2013; - projekt objęty grantem nie obejmuje
przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny
zostać objęte procedurą odzyskiwania (w
rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w
następstwie
przeniesienia
działalności
produkcyjnej poza obszar objęty programem

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).
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13.
Zgodność projektu objętego grantem z obszarem realizacji
projektu, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze.
14.

Czy wydatki przewidziane w projekcie objętym grantem nie
są współfinansowane z innych unijnych instrumentów
finansowych?

15.
Czy projekt objęty grantem zakłada realizację celu głównego
(ogólnego) i szczegółowych LSR przez osiąganie
zaplanowanych w LSR wskaźników?
16.
Zgodność projektu objętego grantem z zakresem
tematycznym i formą wsparcia, w tym poprawność doboru
wskaźników, wskazanymi w ogłoszeniu o naborze
wniosków.
17.
Czy projekt objęty grantem jest zgodny z przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de minimis?

18.
Czy projekt objęty grantem jest zgodny z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego?
19.

Czy projekt objęty grantem jest zgodny z zasadą równości
mężczyzn i kobiet oraz niedyskryminacji?

zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia
1303/2013.
Ocenie podlega, czy zaplanowany projekt objęty
grantem będzie realizowany na obszarze
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w
projekcie
objętym
grantem
nie
są
współfinansowane
z
innych
unijnych
instrumentów finansowych.
Ocenie podlega zgodność projektu objętego
grantem z założonym w LSR: celem głównym
(ogólnym) oraz odpowiadającymi mu celami
szczegółowymi i wskaźnikami. Ocenie podlega
również zgodność z określonymi w LSR
przedsięwzięciami.
Ocenie podlega:
- zgodność projektu objętego grantem z
zakresem tematycznym i formą wsparcia
podanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- poprawność doboru wskaźników w odniesieniu
do zaplanowanych działań, w tym założona do
osiągnięcia wartość wskaźników.
Ocenie podlega, czy projekt objęty grantem jest
zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie
udzielania pomocy de minimis oraz pomocy
publicznej w ramach programów operacyjnych
finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz.
1073).
Ocenie podlega, czy projekt objęty grantem jest
zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego
i krajowego.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).
Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy)..

Ocenie podlega zgodność projektu objętego
grantem z politykami horyzontalnymi, w tym z:

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).
Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
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20.
Czy projekt objęty grantem jest zgodny z zasadą
zrównoważonego rozwoju?

21.

Czy projekt objęty grantem został przygotowany zgodnie z
prawem dotyczącym ochrony środowiska (jeśli dotyczy)?

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
2.Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w
tym
dostępności
dla
osób
z
niepełnosprawnościami2
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej
weryfikacji. Projekt powinien wykazywać
pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej
polityki horyzontalnej. O neutralności można
mówić wtedy, kiedy w ramach projektu
wnioskodawca
wskaże
szczegółowe
uzasadnienie, dlaczego dany projekt nie jest w
stanie zrealizować jakichkolwiek działań w
zakresie spełnienia
ww. zasad.
Ocenie podlega, we wniosku o udzielenie grantu
wnioskodawca wykazał pozytywny lub neutralny
wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE
zrównoważony rozwój
(w szczególności minimalizowanie oddziaływania
działalności człowieka na środowisko, w tym
nakierowanych na spełnienie acquis3 w obszarze
środowiska).
Ocenie podlega, czy projekt objęty grantem
został przygotowany zgodnie z prawem
dotyczącym ochrony środowiska, w tym: −
ustawą z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn.
zm.),
− ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519
z późn. zm.), − ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134

powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane
na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

2

Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), a także
osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882 z późn. zm.).
3

Acquis – dorobek prawny UE w obszarze środowiska.
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22.

Czy w ramach projektu objętego grantem zapewniona jest
trwałość operacji?

23.

Czy projekt objęty grantem jest wykonalny pod względem
technicznym, technologicznym i instytucjonalnym?

24.

Czy projekt objęty grantem spełnia wymóg
minimalnej/maksymalnej wartości operacji oraz
maksymalnego poziomu wsparcia?

z późn. zm.), − ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z
późn. zm.)
Ocenie podlega, czy wnioskodawca gwarantuje
trwałość operacji zgodnie z art. 71
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013
r.
Ocenie podlega, czy projekt objęty grantem jest
wykonalny, w szczególności czy:
- harmonogram realizacji projektu jest
realistyczny, tj. czy działania są prawidłowo
rozplanowane w czasie i realne do wykonania,
- w dokumentacji projektowej wiarygodnie
przedstawiono sposób wykonania projektu
i osiągnięcia celów projektu,
-czy wnioskodawca wykazał zdolność
instytucjonalną tj. wskazał, że posiada lub
pozyska odpowiednie zasoby techniczne,
finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej
realizacji projektu.
Ocenie podlega, czy:
- wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
nie jest mniejsza niż minimalna wartość
określona
w SZOOP lub/i Wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie;
- wartość wydatków kwalifikowalnych projektu
nie jest większa niż maksymalna wartość
określona w SZOOP lub/i Wezwaniu do złożenia
wniosku o dofinansowanie;
- całkowita wartość projektu jest zgodna z
zapisami SZOOP lub/i zapisami w Wezwaniu do
złożenia wniosku o dofinansowanie;
- poziom wnioskowanego wsparcia nie
przekracza pułapu lub/i kwoty określonej w
SZOOP lub/i
w Wezwaniu do złożenia wniosku o
dofinansowanie;

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).
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25.

Czy wydatki wskazane w projekcie objętym grantem
spełniają warunki kwalifikowalności?

26.

Efektywność kosztowa projektu objętego grantem

- wnioskodawca wniósł minimalny wymagany
wkład własny wskazany w Wezwaniu do
złożenia
wniosku o dofinansowanie z uwzględnieniem
przepisów o pomocy de minimis;
- wnioskowana wartość wsparcia nie przekracza
wielkości wyliczonej w oparciu o wskaźnik luki
finansowej (jeśli dotyczy);
- w przypadku operacji objętej pomocą publiczną
poziom wsparcia nie przekracza pułapu
wynikającego z przepisów dotyczących pomocy
publicznej (jeśli dotyczy).
Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w
projekcie objętym grantem spełniają warunki
kwalifikowalności, tj.
- zostały/ną poniesione w okresie
kwalifikowalności wydatków (tj. między dniem 1
stycznia
2014 r. a dniem 31 marca 2023 r.), z
zastrzeżeniem przepisów o pomocy de minimis;
- są zgodne z zasadami określonymi w
„Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego
oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
oraz zapisami dotyczącymi kwalifikowalności
wydatków określonymi w Regulaminie naboru;
- zostały uwzględnione w budżecie projektu;
- są niezbędne do realizacji celów projektu i
zostaną poniesione w związku z realizacją
projektu;
- zostaną dokonane w sposób racjonalny i
efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania
najlepszych efektów z danych nakładów
Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu
objętego grantem, rozumiana jako stosunek

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
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27.

Gotowość techniczna projektu objętego grantem do
realizacji

poniesionych kosztów do osiągniętych efektów
(wskaźników).
Ocenie podlega czy wnioskodawca:
a) w złożonym wniosku zawarł wszystkie
wymagane wpisy świadczące o gotowości
realizacji zakupu/ów i realnie zaplanował
harmonogram wydatków,
b) w biznesplanie określił stan przygotowania do
rozwijania działalności gospodarczej z
zachowaniem niezbędnych wymagań (np.
zgłoszenia, pozwolenia) i sposobów spełnienia
tych wymagań,
c) na moment złożenia wniosku o udzielenie
grantu, złożyli wniosek o wydanie decyzji
zezwalającej na realizację projektu (jeśli
dotyczy) lub dokonali zgłoszenia budowy (jeśli
dotyczy).

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu i załączników
(jeśli dotyczy).

Kryteria dla przedsięwzięcia 1.2.1. „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ” w zakresie wsparcia inwestycyjnego mikro i małych
przedsiębiorstw
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Doświadczenie
Grantobiorcy w
prowadzeniu
działalności
gospodarczej

Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania
konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe
Kryterium doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej premiuje
podmioty gospodarcze, które mają już ugruntowaną pozycję na lokalnym
rynku, które wykazały się stabilnością i rokują na przyszłość. Wsparcie dla firm
z doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej zwiększa szanse
na osiągnięcie celów LSR oraz wskaźników produktu i rezultatu określonych w
przedsięwzięciu 1.2.1. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o dane z
CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub
Krajowy Rejestr Sądowy (rejestr przedsiębiorców)

Punktacja
3 pkt. – firma istnieje na rynku minimum 3 lata (data wpisu
do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru KRS
powyżej 3 lat licząc na dzień złożenia wniosku)
2 pkt. – firma istnieje na rynku minimum 2 lata (data wpisu
do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru KRS
powyżej 2 lat licząc na dzień złożenia wniosku)
1 pkt. - firma istnieje na rynku minimum 1 rok (data wpisu do
rejestru działalności gospodarczej lub rejestru KRS krócej
niż 2 lata licząc na dzień złożenia wniosku)
0 pkt. - firma istnieje na rynku krócej niż 1 rok (data wpisu do
rejestru działalności gospodarczej lub rejestru KRS krócej
niż 2 lata licząc na dzień złożenia wniosku)

9

2.

Planowany grant
zakłada realizację
działań w obszarze
rewitalizacji

3.

Wzrost poziomu
zatrudnienia we
wspieranym
przedsiębiorstwie

4.

Planowany grant
zakłada zatrudnienie
osoby z grup
defaworyzowanych na
rynku pracy zgodnie z
katalogiem
określonym w LSR5
Planowany grant
zakłada działalność w
zakresie kluczowych
branż gospodarki
określonych w LSR

5.

Projekt objęty grantem zlokalizowany jest na obszarze rewitalizacji wskazanym
w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023.
Preferencja udzielania wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw
funkcjonujących w obszarze rewitalizacji4 - lokalizacja siedziby lub filii/oddziału
przedsiębiorstwa na obszarze rewitalizacji.
Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o wniosek o powierzenie grantu.
Kryterium preferuje granty, w których Grantobiorca w wyniku otrzymanego
wsparcia zwiększy poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie zgodnie z
zasadami przyjętymi w ogłoszeniu o naborze wniosków. Kryterium przyczynia
się wprost do osiągniecia celów i wskaźników LSR: Wzrost zatrudnienia we
wspieranych przedsiębiorstwach (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne).
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek i biznesplan.
Preferencja udzielania wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw
deklarujących zatrudnienie w ramach grantu osób zdefiniowanych w LSR jako
defaworyzowane będzie się bezpośrednio przyczyniać do realizacji celu
szczegółowego LSR. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek,
biznesplan oraz oświadczenie Grantobiorcy.

10 pkt - Projekt objęty grantem zlokalizowany jest na
obszarze rewitalizacji wskazanym w Gminnym Programie
Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023
0 pkt - Projekt objęty grantem zlokalizowany jest poza
obszarem rewitalizacji wskazanym w Gminnym Programie
Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023
5 pkt. – Grantobiorca deklaruje zwiększyć zatrudnienie w
przedsiębiorstwie o minimum 0,5 etatu w przeliczeniu na
etaty średnioroczne i utrzymać poziom zatrudnienia przez
okres trwałości projektu
0 pkt. – Grantobiorca nie deklaruje wzrostu poziomu
zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie
5 pkt – tak
0 pkt. – nie

W oparciu badania potrzeb lokalnej społeczności zostały określone tzw.
kluczowe branże gospodarki, w ramach których potrzeby mieszkańców są w
niewystarczającym stopniu zaspokajane na lokalnym rynku, dlatego są
premiowane w LSR. Są to działalności gospodarcze sklasyfikowane wg sekcji
PKD w następujących zakresach:

4 pkt. - planowany grant dotyczy działalności gospodarczej
wskazanej w LSR jako kluczowe branże gospodarki
0 pkt. – planowany grant nie dotyczy działalności
gospodarczej wskazanej w LSR jako kluczowe branże
gospodarki

Obszar rewitalizacji wyznaczony w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Miasta Chełmży na lata 2016-2023 obejmuje teren położony w ulicach Dworcowej (od skrzyżowania z ul. gen. Wł.
Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Polną – numery 1-12 oraz 14-24), Polnej (numery parzyste), Chełmińskie Przedmieście (numery nieparzyste do skrzyżowania z ul. Polną – 3, 5, 13,21-25),
A. Mickiewicza (pomiędzy ulicami Gen. J. Hallera a I. Paderewskiego – numery 2 i 6), Gen. Wł. Sikorskiego (numery 16 i 18), Św. Jana, ks. P. Skargi, Targowej, H. Sienkiewicza, I. Paderewskiego
(numery 5, 7, 8, 9, 11, 11a, 12, 13, 15-28), Szewskiej (na odcinku pomiędzy ul. Sikorskiego a Gen. J. Hallera – numery 1-6, 8, 10, 11, 11A, 13, 15, 17 i 17A) oraz Gen. J. Hallera (od numeru 7
w górę).
4

Grupy defaworyzowane na rynku pracy - osoby w trudnej sytuacji życiowej na rynku pracy na obszarze LSR:
- osoby do 30roku życia,
- osoby powyżej 50 roku życia,
- kobiety,
- długotrwale bezrobotni (powyżej 12 miesięcy),
- bez kwalifikacji zawodowych,
- niepełnosprawni.
5

10

1/ - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
(Sekcja R), z wyłączeniem działalności bibliotek i archiwów publicznych oraz
działalności klubów sportowych.
2/ EDUKACJA (Sekcja P)
3/ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI
GASTRONOMICZNYMI (Sekcja I)
4/ OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Sekcja Q) z wyłączeniem
działalności szpitali i pogotowia ratunkowego
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku i biznesplanu, gdzie
Grantobiorca zaznacza kod PKD planowanej działalności gospodarczej.
6.

Planowany grant ma
charakter
ekoinnowacji

7.

Wkład własny
wnioskodawcy
(Grantobiorcy) w
kosztach realizacji
grantu

8.

Grantobiorca
skorzystał z
doradztwa
świadczonego przez
LGD w zakresie
przygotowania

Ekoinnowacja to innowacja w dowolnej postaci, których wynikiem lub celem
jest znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego
rozwoju poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko,
zwiększenie odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie
efektywniejszego i bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów
naturalnych.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o uzasadnienie Grantobiorcy
poparte konkretnymi założeniami biznesplanu i punktowane w zależności od
skali ekoinnowacji: w stopniu wysokim, średnim, niskim.
Premiowane granty zakładające większy udział własny w planowanym grancie
niż wymagane minimum przyczynia się do osiągniecia lepszych efektów we
wdrażaniu celów LSR. Większy wkład własny, a niższy poziom
dofinansowania będą w sumie wpływały na realizację większej ilości operacji i
prowadziły do osiągania wyższych wskaźników produktu i rezultatu. Kryterium
będzie weryfikowane w oparciu o wniosek oraz biznesplan.
Premiowanie projektów, które zostały skonsultowane w biurze LGD pod kątem
spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie oraz zgodności z
kryteriami wyboru określonymi przez LGD.
Kryterium uważa się za spełnione, gdy Grantobiorca, pełnomocnik
(pełnomocnictwo notarialne) lub osoba wskazana we wniosku o powierzenie
grantu jako osoba do kontaktu korzystał(-a) z bezpośredniego doradztwa
pracowników biura LGD co najmniej 2 razy (kontakt osobisty). Warunkiem

3 pkt. – wysoki stopień ekoinnowacji grantu
2 pkt. – średni stopień ekoinnowacji grantu
1 pkt. – niski stopień ekoinnowacji grantu
0 pkt - planowana operacja nie ma charakteru ekoinnowacji
grantu

5 pkt - Grantobiorca zakłada wyższy poziom wkładu
własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum
5 punktów procentowych
3 pkt – Grantobiorca zakłada wyższy poziom wkładu
własnego niż minimalny wkład określony w LSR o minimum
3 punkty procentowe
0 pkt – Grantobiorca nie zakłada wyższego poziomu wkładu
własnego niż minimalny wkład określony w LSR.
10 pkt. - Grantobiorca skorzystał z doradztwa świadczonego
przez LGD
0 pkt. - Grantobiorca nie skorzystał z doradztwa
świadczonego przez LGD
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wniosku o powierzenie uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania wniosku o powierzenie
grantu
grantu, a tym samym uzyskania 10 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów
wyboru, jest praca z doradcą nad Wnioskiem o powierzenie grantu, który
wypełniony został przez Grantobiorcę. Niespełnienie wymogu „pracy nad
wnioskiem”, klasyfikuje doradztwo LGD jako usługę informacyjną, co jest
jednoznaczne z brakiem możliwości uzyskania punktów w ramach kryterium.
Udzielone doradztwo dotyczy projektu, który podlega ocenie w ramach naboru
wniosków o powierzenie grantów. Dokumentem poświadczającym
skorzystanie z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA.

Maksymalna liczba punktów: 45 pkt

Minimalna liczba punktów: 25 pkt

Opis powiązania kryteriów z diagnozą: kryterium odnoszące się wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z grup defaworyzowanych
na rynku pracy, bezpośrednio ma przeciwdziałać problemom tych osób opisanym i wskazanym w diagnozie, natomiast rozwijanie działalności w zakresie kluczowych branż
gospodarki określonych w LSR ma prowadzić do zwiększenia dostępu do usług, które w badaniach potrzeb mieszkańców zostały określone jako deficytowe.
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: kryteria preferujące projekty o charakterze ekoinnowacji oraz projekty zakładające
zwiększenie poziomu zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie, będą zapewniać osiągnięcie planowanych w LSR wskaźników produktu i rezultatu.
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Kryteria lokalne dla przedsięwzięcia 3.1.1. „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH”
Nazwa przedsięwzięcia
Zgodność z celem ogólnym:
Zgodność z celem
szczegółowym:
Zgodność z warunkami
przyznania pomocy
określonymi w PROW 20142020

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Grantobiorca jest
organizacją pozarządową
z siedzibą na terenie LSR

2.

Doświadczenie
grantobiorcy w zakresie
realizacji projektów z
udziałem środków
publicznych

3.

Wniosek o powierzenie
grantu zakłada
realizację celów

3.1.1. „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH”
3.Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR
3.1.Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych do 2023 roku
Określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
[Zakres pomocy]
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
- zachowanie dziedzictwa lokalnego;
- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący
Punktacja
wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje
dodatkowe
Kryterium preferuje granty realizowane przez organizacje pozarządowe 5 pkt. – Grantobiorca jest organizacją pozarządową z siedzibą
z siedzibą na obszarze LSR, aby wzmocnić potencjał lokalnych na terenie LSR
organizacji.
0 pkt. – Grantobiorca nie jest organizacją pozarządową z
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wypis z KRS online oraz
siedzibą na terenie LSR
dane z wniosku o powierzenie grantu.
Kryterium preferuje doświadczonych Grantobiorców. Doświadczenie w 5 pkt – Grantobiorca posiada udokumentowane doświadczenie
realizacji projektów z udziałem środków publicznych, w tym środków z w realizacji min. 2 projektów
UE, daje większe gwarancje powodzenia realizacji grantu, a tym samym 0 pkt - Grantobiorca nie posiada udokumentowanego
osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. Kryterium doświadczenia w realizacji min. 2 projektów
będzie weryfikowane na postawie dokumentów poświadczających
realizację i rozliczenie projektów z udziałem środków publicznych, w tym
środków z UE.
Premiowanie grantów zakładających realizację celów środowiskowych 3 pkt. – co najmniej 1 pozycja kosztów w budżecie grantu
lub klimatycznych np. szkolenia podnoszące wiedzę społeczności odnosi się do działań realizujących celów środowiskowe lub
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych lub klimatyczne
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środowiskowych lub
klimatycznych
5.

Partnerstwo lokalne w
realizacji grantu

6.

Realizacja grantu
zakłada promocję LGD i
LSR

7.

Wkład własny
wnioskodawcy
(Grantobiorcy) w
kosztach realizacji
grantu

8.

Grantobiorca skorzystał
z doradztwa
świadczonego przez
LGD w zakresie
przygotowania wniosku
o powierzenie grantu

materiałów promujących środowisko naturalne i jego ochronę. Kryterium
będzie weryfikowane w oparciu o uzasadnienie Grantobiorcy poparte
uzasadnieniem i planowanymi kosztami w budżecie wniosku o
powierzenie grantu.
Kryterium premiuje grant, który jest realizowany w partnerstwie z
podmiotem reprezentującym inny niż Grantobiorca sektor (społeczny,
gospodarczy lub publiczny). Wzmocni to zasadę partnerstwa w
podejściu RLKS. Przyczyni się do osiągnięcia zakładanych wskaźników
produktu i rezultatu. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
umowy o partnerstwie dołączonej do wniosku o powierzenie grantu
dotyczącej okresu planowanego terminu realizacji grantu w ramach
projektu grantowego.
Kryterium premiuje granty, które będą promować współfinansowanie ze
środków UE w ramach LSR z zastosowaniem logotypów i napisów
określonych w wytycznych z zakresu promocji projektów realizowanych
ze środków PROW 2014-2020 oraz logo LGD Ziemia Gotyku. Kryterium
będzie weryfikowane w oparciu o opis zakładanych form promocji
zawarty we wniosku o powierzenie grantu. Koszt promocji LGD i LSR
nie jest kosztem kwalifikowalnym grantu.

0 pkt – żadna pozycja kosztów w budżecie grantu nie odnosi
się do działań realizujących celów środowiskowe lub
klimatyczne

Premiowane granty, zakładające udział wkładu finansowego w
planowanym grancie, przyczyni się do osiągniecia lepszych efektów we
wdrażaniu celów LSR. Dodatkowy wkład własny, a niższy poziom
dofinansowania będą w sumie wpływały na realizację większej ilości
projektów i prowadziły do osiągania wyższych wskaźników produktu i
rezultatu. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek o
udzielenie grantu.
Premiowanie projektów, które zostały skonsultowane w biurze LGD
pod kątem spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie oraz
zgodności z kryteriami wyboru określonymi przez LGD.
Kryterium uważa się za spełnione, gdy Grantobiorca, pełnomocnik
(pełnomocnictwo notarialne) lub osoba wskazana we wniosku o
powierzenie grantu jako osoba do kontaktu korzystał(-a) z
bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD co najmniej 2 razy

5 pkt – Grantobiorca zakłada wkład własny na poziomie
minimum 10 punktów procentowych kosztów kwalifikowalnych
3 pkt – Grantobiorca zakłada wkład własny na poziomie
minimum 5 punktów procentowych kosztów kwalifikowalnych
0 pkt – Grantobiorca nie zakłada wkładu własnego

7 pkt. – grant jest planowany w partnerstwie z podmiotem
reprezentującym inny niż Grantobiorca sektor
0 pkt. – grant nie jest planowany w partnerstwie z podmiotem
reprezentującym inny niż Grantobiorca sektor

5 pkt. – informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
Ziemia Gotyku na wszelkich materiałach informacyjnych i
promocyjnych opracowanych w ramach grantu
5 pkt. - informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
Ziemia Gotyku na stronie internetowej Grantobiorcy lub
partnera grantu
0 pkt. – Grantobiorca nie zakłada promocji LGD i LSR
Maks. 10 pkt.

10 pkt. - Grantobiorca skorzystał z doradztwa świadczonego
przez LGD
0 pkt. - Grantobiorca nie skorzystał z doradztwa
świadczonego przez LGD
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(kontakt osobisty). Warunkiem uznania usługi za doradztwo w zakresie
sporządzania wniosku o powierzenie grantu, a tym samym uzyskania
10 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, jest praca z doradcą
nad Wnioskiem o powierzenie grantu, który wypełniony został przez
Grantobiorcę. Niespełnienie wymogu „pracy nad wnioskiem”,
klasyfikuje doradztwo LGD jako usługę informacyjną, co jest
jednoznaczne z brakiem możliwości uzyskania punktów w ramach
kryterium.
Udzielone doradztwo dotyczy projektu, który podlega ocenie w ramach
naboru wniosków o powierzenie grantów. Dokumentem
poświadczającym skorzystanie z doradztwa jest REJESTR
UDZIELONEGO DORADZTWA.

Maksymalna liczba punktów: 45 pkt

Minimalna liczba punktów: 25 pkt

Opis powiązania kryteriów z diagnozą: kryterium odnoszące się wsparcia osób z grup defaworyzowanych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ma
wesprzeć te osoby w zakresie aktywizacji społecznej i włączenia społecznego poprzez preferencje w dostępie do korzystania z oferty grantu lub stworzenie oferty związanej z
podnoszeniem kapitału społecznego tych osób. Ponadto preferuje się jako Grantobiorców organizacje pozarządowe, w związku ze wskazaną w diagnozie i badaniach słabą
kondycją organizacji lokalnych.
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: kryteria premiują projekty dotyczących ochrony środowiska i klimatu co
bezpośrednio przyczyni się do osiągania wskaźnika w zakresie liczby działań edukacyjnych podnoszących wiedzę, w tym szkoleń.
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Nazwa przedsięwzięcia
Zgodność z celem ogólnym:

3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”
3.Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR
3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku

Zgodność z celem
szczegółowym:
W ramach LSR planowana jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Zgodność z warunkami
zgodnych z typami projektów określonych w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
przyznania pomocy
określonymi w RPO WK-P 2014- Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2020
Kryteria zgodności z LSR
Lp.
1.

Kryterium
Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony we
właściwym miejscu i terminie, do właściwej instytucji
i w odpowiedzi na właściwy nabór?

2.
Czy wniosek o powierzenie grantu został złożony na
właściwym formularzu?
3.

Czy wniosek o powierzenie grantu wraz z
załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w
języku polskim?

4.
Czy wniosek o powierzenie grantu jest kompletny?

Uzasadnienie

Ocena

Ocenie podlega, czy Grantobiorca złożył wniosek o
powierzenie grantu w miejscu i terminie oraz do instytucji
wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków, w
odpowiedzi na właściwy nabór do złożenia wniosku o
powierzenie grantu projektu.
Ocenie podlega, czy Grantobiorca złożył ostateczną
wersję wniosku o powierzenie grantu na formularzu
udostępnionym przez LGD jako załącznik do ogłoszenia
o naborze wniosków.
Ocenie podlega, czy wniosek o powierzenie grantu wraz
z załącznikami (jeśli dotyczy) został sporządzony w
języku polskim (język urzędowy).

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

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

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Źródło weryfikacji
kryterium
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie
grantu
i
załączników (jeśli dotyczy).
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie
grantu
i
załączników (jeśli dotyczy).
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie
grantu
i
załączników (jeśli dotyczy).
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5.
Czy wniosek o powierzenie grantu jest podpisany
przez uprawniony podmiot?
6.
Czy wnioskowana kwota grantu lub wartość projektu
objętego grantem mieści się w limicie
dofinansowania lub wartości projektu wskazanym w
ogłoszeniu o naborze wniosków ?
7.

Czy okres i termin realizacji projektu objętego
grantem jest zgodny z zapisami określonymi w
ogłoszeniu o naborze wniosków?

8.

Czy wniosek o powierzenie grantu jest zgodny z
Regionalnym
Programem
Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 oraz ze Szczegółowym Opisem Osi
Priorytetowych RPO WK-P 2014-2020?

9.

10.

Czy grupa docelowa projektu objętego grantem
została określona na minimalnym wymaganym
poziomie?
Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w
ramach aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej jest
określony na minimalnym wymaganym poziomie?
(Kryterium dotyczy jedynie grantów w zakresie
aktywizacji społeczno-zawodowej w wymiarze
zatrudnieniowym)

Ocenie podlega, czy wniosek o powierzenie grantu 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 wniosku

Ocenie podlega, czy wnioskowana kwota grantu lub
wartość projektu objętego grantem mieści się w limicie
dofinansowania lub wartości projektu wskazanym w
ogłoszeniu o naborze wniosków.
Ponadto ocenie podlega, czy koszt wsparcia w
przeliczeniu na jednego uczestnika mieści się w limicie
wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.
Ocenie podlega, czy okres i termin realizacji projektu
objętego grantem jest zgodny z zapisami określonymi w
ogłoszeniu o naborze wniosków.
Ocenie podlega zgodność projektu objętego grantem z
RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP działanie 11.1 w
zakresie:
- zgodności z celami wymienionymi w RPO WK-P;
- zgodności z typem beneficjenta;
- zgodności z typem projektu;
- zgodności grupy docelowej z typem projektu oraz
obszarem realizacji projektu;
- zgodności wysokości wkładu własnego (min.5%);
- zgodności z limitami i ograniczeniami w realizacji
projektu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie
grantu
i
załączników (jeśli dotyczy)
oraz
dokumentów
rejestrowych Grantobiorcy.
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

Ocenie podlega, czy wskazana przez Grantobiorcę grupa
docelowa spełnia założenia minimalnej liczby osób
objętych wsparciem wskazanej w ogłoszeniu o naborze
wniosków.
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

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.
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11.

Czy wskaźnik efektywności społecznej jest
określony na minimalnym wymaganym poziomie?

12.
Czy uczestnicy projektu objętego grantem
kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach RPO
WK-P 2014-2020 i LSR?
13.
Zgodność projektu objętego grantem z obszarem
realizacji projektu, który został wskazany w
ogłoszeniu o naborze.

14.

Czy wydatki przewidziane w projekcie objętym
grantem nie są współfinansowane z innych unijnych
instrumentów finansowych?

15.
Czy Grantobiorca prowadzi biuro projektu na
obszarze LSR?

Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata
2014-2020. Ocenie podlega, czy wymagany minimalny
poziom efektywności zatrudnieniowej jest zgodny z
zapisami ogłoszenia o naborze wniosków.
Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
które skorzystały z usług aktywnej integracji o
charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub
zdrowotnym. Pomiar efektywności społecznej odbywa się
zgodnie ze sposobem określonym w Wytycznych 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. Ocenie podlega, czy wymagany minimalny
poziom efektywności społecznej jest zgodny z zapisami
ogłoszenia o naborze wniosków.
Ocenie podlega, czy projekt objęty grantem jest
skierowany do osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym i/lub ich otoczenia z terenu
objętego LSR (osoby zamieszkające w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego).
Ocenie podlega, czy zaplanowany projekt objęty grantem
będzie realizowany na obszarze wskazanym w
ogłoszeniu o naborze wniosków.
Działania winny być realizowane co do zasady na
obszarze LSR. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się
możliwość realizowania działań poza obszarem LSR.
Niemniej jednak taka sytuacja wymaga szczegółowego
uzasadnienia we wniosku o powierzenie grantu.
Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie
objętym grantem nie są współfinansowane z innych
unijnych instrumentów finansowych.
Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu
objętego grantem Grantobiorca prowadzi biuro projektu
na terenie LSR tj. Gminy Miasta Chełmża, Gminy
Chełmża, Łubianka, Łysomice i Papowo Biskupie. W
biurze przechowywana jest pełna oryginalna
dokumentacja wdrażanego projektu (z wyłączeniem

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.
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dokumentów, których miejsce przechowywania
uregulowano odpowiednimi przepisami)
16.
Czy projekt objęty grantem zakłada realizację celu
głównego (ogólnego) i szczegółowych LSR przez
osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników?
17.
Zgodność projektu z zakresem tematycznym i formą
wsparcia, w tym poprawność doboru wskaźników,
wskazanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków.
18.

Czy Grantobiorca nie podlega wykluczeniu z
możliwości otrzymania dofinansowania ze środków
Unii Europejskiej?

19.

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

Ocenie podlega zgodność projektu objętego grantem z
założonym w LSR: celem głównym (ogólnym) oraz
odpowiadającymi mu celami szczegółowymi i
wskaźnikami. Ocenie podlega również zgodność z
określonymi w LSR przedsięwzięciami.
Ocenie podlega:
- zgodność projektu z zakresem tematycznym i formą
wsparcia podanymi w ogłoszeniu o naborze wniosków,
- poprawność doboru wskaźników w odniesieniu do
zaplanowanych działań, w tym założona do osiągnięcia
wartość wskaźników.
Ocenie podlega, czy Grantobiorca złożył oświadczenie,
że nie podlega wykluczeniu z możliwości otrzymania
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium
pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny
zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541)
Ocenie podlega, czy Grantobiorca złożył oświadczenie,
że:
- projekt objęty grantem nie został fizycznie zakończony
lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o
powierzenie grantu w rozumieniu art. 65 ust. 6
rozporządzenia 1303/2013;
- nie rozpoczął realizacji projektu objętego grantem przed
dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu albo że
realizując projekt objęty grantem przed dniem złożenia
wniosku o powierzenie grantu, przestrzegał
obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego
projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia
1303/2013; - projekt objęty grantem nie obejmuje
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przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać
objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu art. 71
rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013.
Kryterium odnosi się do projektów objętych grantami, w
których zaplanowano wsparcie w postaci podniesienia,
nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności.
Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie
pozytywnie na zwiększenie wiarygodności uzyskanych
przez uczestnika projektu objętego grantem kwalifikacji
i/lub kompetencji.

20.

Jeśli projekt objęty grantem przewiduje realizację
podniesienia, nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub
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).
(Kryterium dotyczy jedynie grantów w zakresie
aktywizacji społeczno-zawodowej w wymiarze
zatrudnieniowym)

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć określony
zestaw efektów uczenia się, których osiągnięcie zostało
formalnie potwierdzone przez upoważnioną do tego
instytucję zgodnie z ustalonymi standardami. Nadanie
kwalifikacji następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.
Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów uczenia
się. Opis kompetencji zawiera jasno określone warunki,
które powinien spełniać uczestnik projektu ubiegający się
o nabycie kompetencji, tj. wyczerpującą informację 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 wybranie obszaru interwencji EFS, który
będzie poddany ocenie;
- wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj.
efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w wyniku
przeprowadzonych działań projektowych;
- ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie
opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu wsparcia
udzielanego danej osobie;
- porównanie – porównanie uzyskanych wyników etapu III
(ocena) z przyjętymi wymaganiami (określonymi na
etapie II z efektami uczenia się) po zakończeniu wsparcia
udzielanego danej osobie.
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21.
Czy projekt objęty grantem jest zgodny z przepisami
dotyczącymi pomocy publicznej lub pomocy de
minimis (jeśli dotyczy)?
22.
23.

Czy projekt objęty grantem jest zgodny z właściwymi
przepisami prawa unijnego i krajowego?
Czy projekt objęty grantem jest zgodny z zasadą
równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami?

24.

Czy projekt objęty grantem jest zgodny z zasadą
równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o
standard minimum?

25.

Czy projekt objęty grantem jest zgodny z zasadą
zrównoważonego rozwoju?

26.

Wydatki zaplanowane w budżecie projektu/
projektu objętego grantem są zgodne z
Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Ocenie podlega, czy projekt objęty grantem jest zgodny z
rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis
oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073).
Ocenie podlega, czy projekt objęty grantem jest zgodny z
właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego.
Ocenie podlega, czy projekt objęty grantem jest zgodny z
zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami określoną
w art. 7 rozporządzenia 1303/2013.
Ocenie podlega, czy projekt objęty grantem 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
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
Ocenie podlega, czy projekt objęty grantem jest zgodny z
zasadą zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8
rozporządzenia 1303/2013. Realizacja projektów
współfinansowanych ze środków unijnych powinna
odbywać się przy poszanowaniu czynnika społecznego,
gospodarczego i ekologicznego. Grantobiorca powinien
zadbać o równowagę pomiędzy nimi. Projekty objęte
grantami powinny budzić świadomość społeczności w
zakresie odpowiedzialności za środowisko naturalne,
przekazywać informacje w jaki sposób i w jakim zakresie
realizowane przedsięwzięcie wpływa na otoczenie.
Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków
zaplanowanych we budżecie szczegółowym wniosku w
zakresie zgodności z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

TAK / NIE / NIE DOTYCZY
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku
TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.
Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku lub pomniejszenie
wartości grantu o koszty
niekwafikowalne

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.
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27.

Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata
2014-2020 oraz czy spełniają warunki określone w
ogłoszeniu?
Wydatki zaplanowane w budżecie wynikają
bezpośrednio z opisanych działań oraz
przyczyniają się do osiągnięcia produktów projektu/
projektu objętego grantem w sposób racjonalny i
efektywny.

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na
lata 2014-2020.
Ocenie podlega racjonalność i efektywność
planowanych wydatków w kontekście opisanych działań,
a także w odniesieniu do katalogu stawek
maksymalnych uzasadnienia kosztów.

TAK / NIE
niespełnienie kryterium oznacza
odrzucenie wniosku lub pomniejszenie
wartości grantu o koszty nieracjonalne
i/lub nieefektywne.

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
powierzenie grantu.

Kryteria lokalne dla przedsięwzięcia 3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Grantobiorca ma status
organizacji pozarządowej
działającej na obszarze LSR

2.

Doświadczenie w realizacji
projektów na rzecz
mieszkańców obszaru LSR

3.

Okres prowadzonej
działalności Grantobiorcy

Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania
konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe
Preferencje dla organizacji pozarządowych, jeśli Grantobiorca ma status
organizacji pozarządowej działającej na obszarze LSR, wykazany siedzibą lub
filią organizacji lub udokumentowanymi działaniami na obszarze LSR. Kryterium
weryfikowane w oparciu o statut, KRS lub inne dokumenty poświadczające
realizację działań na obszarze LSR.
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 musi
być udokumentowane podpisanymi umowami na realizację projektów
współfinansowanych ze środków publicznych, w tym środków z EFS.
.

Punktacja
10 pkt – tak
0 pkt – nie

10 pkt – grantobiorca zrealizował co najmniej 3
projekty w ciągu ostatnich 5 lat na rzecz
mieszkańców obszaru LSR
lub/i
5 pkt. – grantobiorca zrealizował co najmniej 1
projekt w ciągu ostatnich 5 lat na rzecz osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem
społecznym
0 pkt. – grantopbiorca nie zrealizował co
najmniej 3 projektów w ciągu ostatnich 5 lat na
rzecz mieszkańców obszaru LSR oraz nie
zrealizował co najmniej 1 projektu w ciągu
ostatnich 5 lat na rzecz osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
Maksymalna liczba punktów – 15 pkt.
Ocenie podlega okres prowadzonej działalności Grantobiorcy, gdzie początek 10 pkt. - okres działalności powyżej 24 miesięcy
działalności rozumie się jako datę rejestracji lub powołania podmiotu. Weryfikacja 5 pkt.- okres działalności od 12 do 24 miesięcy
na podstawie przedłożonych dokumentów.
0 pkt. -okres działalności 0-12 miesięcy
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Kryterium preferuje projekty dotyczące aktywizacji społecznej lub społecznozawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym
podnoszące kompetencje lub kwalifikacje), które odpowiadają na potrzeby
lokalnych przedsiębiorców, instytucji lub organizacji społecznych. Grant zakłada
współpracę z lokalną firmą/instytucją/organizacją w zakresie aktywizacji
społecznej lub społeczno-zawodowej np. w formie stażu, praktyki zawodowej,
wolontariatu. Warunkiem spełnienia kryterium, będzie dołączenie do wniosku
oświadczenia osoby upoważnionej do reprezentowania firmy/
instytucji/organizacji o gotowości współpracy w zakresie grantu.
Kryterium premiuje grant, który jest realizowany w partnerstwie z podmiotem
reprezentującym inny niż Grantobiorca sektor (społeczny, gospodarczy lub
publiczny). Wzmocni to zasadę partnerstwa w podejściu RLKS. Przyczyni się do
osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie umowy o partnerstwie dołączonej do wniosku o
udzielenie grantu.
Preferowane są projekty wpływające na zwiększenie rozpoznawalności obszaru
LGD i wskazujące źródła finansowania działań.
Za formę promocji uważa się np. tablicę informacyjną, informacje na stronie
internetowej, informacje prasowe, plakaty.
Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w ramach budżetu projektu ujęto koszty
związane z promocją źródła finansowania działań z LSR poprzez LGD.

Maksymalnie: 10 punktów.
5 pkt – tak
0 pkt – nie

4.

Grant zakłada współpracę z
lokalną firmą/ instytucją/
organizacją w zakresie
aktywizacji społecznej lub
społeczno-zawodowej

5.

Partnerstwo lokalne* w
realizacji grantu

6.

Promocja LGD i LSR

7.

Różnorodność form wsparcia
dla uczestników projektów

Preferuje się projekty wykorzystujące kilka form z zakresu aktywizacji społecznej
lub społeczno-zawodowej. Kryterium weryfikowane na podstawie wniosku w
zakresie grantu.

8.

Projekt wynika z
Gminnego/Lokalnego
Programu Rewitalizacji

Preferuje się projekty wynikające z Gminnego / Lokalnego Programu
Rewitalizacji (GPR / LPR). Kryterium będzie weryfikowane na podstawie
zapisów w aktualnym GPR/LPR na dzień składania wniosku o
dofinansowanie.

5 pkt – TAK
0 pkt – NIE

9.

Grantobiorca skorzystał z
doradztwa świadczonego
przez LGD w zakresie

Premiowanie projektów, które zostały skonsultowane w biurze LGD pod kątem
spełniania kryteriów dostępu określonych w Programie oraz zgodności z
kryteriami wyboru określonymi przez LGD.

10 pkt. - Grantobiorca skorzystał z doradztwa
świadczonego przez LGD

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

5 pkt. - w ramach budżetu projektu
Grantopbiorca ujął koszty związane z promocją
źródła finansowania działań z LSR poprzez LGD.
0 pkt. - w ramach budżetu projektu
Grantopbiorca nie ujął kosztów związane z
promocją źródła finansowania działań z LSR
poprzez LGD.
5 pkt. - projekt zakłada co najmniej 3 różne
formy wsparcia dla uczestników
0 pkt. - projekt zakłada nie zakłada co najmniej 3
różnych formy wsparcia dla uczestników
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przygotowania wniosku o
powierzenie grantu

Maksymalna liczba punktów: 70 pkt

Kryterium uważa się za spełnione, gdy Grantobiorca, pełnomocnik
(pełnomocnictwo notarialne) lub osoba wskazana we wniosku o powierzenie
grantu jako osoba do kontaktu korzystał(-a) z bezpośredniego doradztwa
pracowników biura LGD co najmniej 2 razy (kontakt osobisty). Warunkiem
uznania usługi za doradztwo w zakresie sporządzania wniosku o powierzenie
grantu, a tym samym uzyskania 10 pkt. w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru,
jest praca z doradcą nad Wnioskiem o powierzenie grantu, który wypełniony
został przez Grantobiorcę. Niespełnienie wymogu „pracy nad wnioskiem”,
klasyfikuje doradztwo LGD jako usługę informacyjną, co jest jednoznaczne z
brakiem możliwości uzyskania punktów w ramach kryterium.
Udzielone doradztwo dotyczy projektu, który podlega ocenie w ramach naboru
wniosków o powierzenie grantów. Dokumentem poświadczającym skorzystanie
z doradztwa jest REJESTR UDZIELONEGO DORADZTWA.

0 pkt. - Grantobiorca nie skorzystał z doradztwa
świadczonego przez LGD

Minimalna liczba punktów: 30 pkt

Uwaga: * „partnerstwo lokalne”, o którym mowa w kryterium nr 5, nie jest partnerstwem projektowym w rozumieniu tzw. „ustawy wdrożeniowej” tj.
ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W kryterium preferuje się
partnerstwa w podejściu RLKS, tj. lokalne porozumienia międzysektorowe.
Opis powiązania kryteriów z diagnozą: kryterium odnoszące się preferowania organizacji pozarządowych odnosi się wprost do diagnozy, gdzie wykazano, że większość
organizacji lokalnych charakteryzuje niewielki potencjał finansowy i organizacyjny. Zaangażowanie organizacji w projekty lub lokalne partnerstwa w rozumieniu RLKS przyczyni
się do zaktywizowanie sektora pozarządowego na obszarze LSR.
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: kryterium nr 7 preferuje granty, które przyczyniają się do realizacji wszystkich
wskaźników produktu i rezultatu poprzez zastosowanie różnorodności form wsparcia
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