
Załącznik do uchwały nr 62/2015 z dnia 21.12.2015r.  

Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „DOLINA DRWĘCY”  

 

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania 

lub zmiany kryteriów 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” wraz z pracownikami Biura LGD 

ustalił lokalne kryteria wyboru operacji dla operacji realizowanych w ramach projektów grantowych 

(kryteria wyboru grantobiorców). Lokalne kryteria wyboru były konsultowane z członkami 

Stowarzyszenia podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 19.11.2015r. oraz z mieszkaocami obszaru 

działania LGD podczas Otwartego Dnia Konsultacyjnego w dniu 08.12.2015r. a także poprzez 

zamieszczenie ich do konsultacji na stronie internetowej LGD. 

W związku z brakiem uwag do przygotowanych kryteriów ustala się następujące lokalne kryteria 

wyboru: 

 

Opis kryteriów według Przedsięwzięd Liczba 
punktów 

Sposób weryfikacji Uwagi 

3.1.2. Wsparcie działao w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego – projekt grantowy 

1. Operacja realizowana przez 
przedstawicieli sektora innego niż jednostki 
sektora finansów publicznych: 

 TAK – 7 pkt. 
 NIE – 0 pkt. 

0 
lub 7 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

2. Operacja uwzględnia działania 
promocyjne - informacja o dofinansowaniu 
operacji ze środków LSR, zgodnie z 
wytycznymi zawartymi w LSR: 

 TAK – 3 pkt. 
 NIE – 0 pkt. 

0 
lub 3 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

3. Operacja zostanie zrealizowana na terenie 
miejscowości do 5 tys. mieszkaoców: 

 TAK – 4 pkt. 
 NIE – 0 pkt. 

0 
lub 4 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie oraz 
dodatkowa weryfikacja 
w oparciu o dane 
statystyczne uzyskane 
urzędów gminy lub 
miasta. Stan na koniec 
roku poprzedzającego 
rok składania wniosku o 
dofinansowanie. 

 

4. Planowany czas realizacji operacji 
 do 6 miesięcy - 6 pkt. 
 powyżej 6 miesięcy - 0 pkt. 

0 
lub 6 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

Liczony od 
dnia 
następującego 



po ostatnim 
dniu składania 
WOPP 
wskazanym w 
ogłoszeniu 

5. Operacja przewiduje zastosowanie 
rozwiązao  sprzyjających ochronie 
środowiska lub klimatu: 

 Tak - 5 pkt. 
 Nie - 0 pkt. 

0  
lub 5 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

6. Wnioskowana kwota pomocy: 
 do 25.000 zł - 5 pkt. 
 Powyżej 25.000 zł - 0 zł 

0 
lub 5 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

7. Udział wkładu własnego Wnioskodawcy 
wyższy niż dopuszczalny: 

 do 15% - 1 pkt 

 powyżej 15% - 5pkt 

1 
lub 5 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie i 
biznesplanie 

 

8. Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
Biura LGD na etapie przygotowania wniosku 
o przyznanie pomocy: 

 TAK  - 5 pkt. 
 NIE - 0 pkt. 

0 
lub 5 

Rejestr Doradztwa Biura 
LGD 

 

Maksymalna liczba punktów 40   

Wymagane minimum punktowe 20   
 

Opis kryteriów według Przedsięwzięd Liczba 
punktów 

Sposób weryfikacji Uwagi 

2.1.1. Włączenie społeczno-zawodowe mieszkaoców obszaru LGD - projekt grantowy  

1. Aktywizacja zatrudnieniowa uczestników 
grantu: 

 Liczba osób poszukujących pracy po 
opuszczeniu projektu - minimum 
60% oraz Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu projektu - minimum 
25% - 5 pkt. 

 Liczba osób poszukujących pracy po 
opuszczeniu projektu - minimum 
65% oraz Liczba osób pracujących po 
opuszczeniu projektu - minimum 
30% - 10 pkt. 

Kryterium rozłączne 

5 
lub 10 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

2. Operacja realizowana przez 
przedstawicieli sektora innego niż jednostki 
sektora finansów publicznych: 

 TAK – 7 pkt. 
 NIE – 0 pkt. 

0 
lub 7 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

3. Operacja uwzględnia działania promocyjne 
- informacja o dofinansowaniu operacji ze 
środków LSR, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w LSR: 

 TAK  - 3 pkt. 

0 
lub 3 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 



 NIE - 0 pkt. 

4. Planowany czas realizacji operacji wynosi 
minimum 6 miesięcy oraz maksymalnie 12 
miesięcy: 

 TAK  - 6 pkt. 
 NIE - 0 pkt. 

0 
lub 6 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

Liczony od 
dnia 
następującego 
po ostatnim 
dniu składania 
WOPP 
wskazanym w 
ogłoszeniu 

5. Wnioskowana kwota pomocy nie 
przekracza: 

 50.000 zł - 15 pkt. 
 75.000 zł - 10 pkt. 
 100.000 zł - 5 pkt. 

5 
lub 10 
lub 15 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

6. Udział wkładu własnego Wnioskodawcy 
wyższy niż dopuszczalny: 

 do 15% - 1 pkt 

 powyżej 15% - 4pkt 

1 
lub 4 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

7. Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
Biura LGD na etapie przygotowania wniosku 
o przyznanie pomocy: 

 TAK  - 5 pkt. 
 NIE - 0 pkt. 

0 
lub 5 

Rejestr Doradztwa Biura 
LGD 

 

Maksymalna liczba punktów 50   

Wymagane minimum punktowe 25   
 

Opis kryteriów według Przedsięwzięd Liczba 
punktów 

Sposób weryfikacji Uwagi 

2.1.2. Wsparcie inicjatyw w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej - 
projekt grantowy 

1. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w ramach mikrograntu: 

 25 osób i więcej - 10 pkt. 
 15-24 osób  - 5 pkt. 
 do 14 osób -0 pkt. 

  Kryterium rozłączne 

0 
lub 5 
lub 10 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

2. Operacja realizowana przez 
przedstawicieli sektora innego niż jednostki 
sektora finansów publicznych: 

 TAK – 7 pkt. 
 NIE – 0 pkt. 

0 
lub 7 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

3. Operacja uwzględnia działania promocyjne 
- informacja o dofinansowaniu operacji ze 
środków LSR, zgodnie z wytycznymi 
zawartymi w LSR: 

 TAK  - 3 pkt. 
 NIE - 0 pkt. 

0 
lub 3 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

4. Planowany czas realizacji operacji wynosi 
minimum 6 miesięcy oraz maksymalnie 12 
miesięcy: 

0 
lub 6 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

Liczony od 
dnia 
następującego 



 TAK  - 6 pkt. 
 NIE - 0 pkt. 

po ostatnim 
dniu składania 
WOPP 
wskazanym w 
ogłoszeniu 

5. Wnioskowana kwota pomocy nie 
przekracza: 

 30.000 zł - 15 pkt. 
 50.000 zł - 10 pkt. 
 100.000 zł - 5 pkt. 

5 
lub 10 
lub 15 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

6. Udział wkładu własnego Wnioskodawcy 
wyższy niż dopuszczalny: 

 do 15% - 1 pkt 

 powyżej 15% - 4pkt 

1 
lub 4 

Informacje zawarte we 
wniosku o 
dofinansowanie 

 

7. Wnioskodawca korzystał z doradztwa 
Biura LGD na etapie przygotowania wniosku 
o przyznanie pomocy: 

 TAK  - 5 pkt. 
 NIE - 0 pkt. 

0 
lub 5 

Rejestr Doradztwa Biura 
LGD 

 

Maksymalna liczba punktów 50   

Wymagane minimum punktowe 25   

 

Operacje realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 będą podlegały dodatkowo ocenie pod kątem spełniania kryteriów 

przyjętych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. 

Kryteria proponowane przez IZ RPO WK-P do stosowania podczas wyboru projektów wynikających 

z LSR i finansowanych w ramach RPO WK-P (Oś 11) 

Kryterium  Definicja kryterium 
Opis znaczenia 

kryterium 

A Kryteria ogólne 

A.1  Kryteria formalne   

A.1.1 

Wniosek o 
dofinansowanie 
projektu został 

złożony we 
właściwym terminie, 

do właściwej 
instytucji i w 
odpowiedzi  

na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył 
wniosek o dofinansowanie projektu w terminie 
oraz do instytucji wskazanej w regulaminie 
konkursu, w odpowiedzi na właściwy konkurs. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie 
dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

A.1.2 

Wniosek o 
dofinansowanie 
projektu został 

złożony na właściwym 
formularzu 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie 
projektu został złożony na formularzu 
udostępnionym przez IZ RPO. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku o dofinansowanie. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 



A.1.3 

Wniosek o 
dofinansowanie 
projektu wraz 

z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został 

wypełniony w języku 
polskim 

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

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
wniosku o dofinansowanie oraz treśd 
załączników (o ile dotyczy). 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

A.1.4 

Wybór partnera/ów 
projektu został 

dokonany zgodnie 
z obowiązującymi 

przepisami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca dokonał 
wyboru partnera/ów zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 
realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014-2020 (Dz. U poz. 1146 ze zm.) 
– jeżeli dotyczy. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
oświadczenia stanowiącego integralną częśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy  
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.1.5 

Wnioskodawca oraz 
partner/rzy (jeśli 

dotyczy) nie 
podlegają 

wykluczeniu 
z możliwości 
otrzymania 

dofinansowania 
ze środków Unii 

Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca oraz 
partner/rzy (jeśli dotyczy) nie podlegają 
wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na 
podstawie:  
−art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. 885 
ze zm.), 
 − 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. 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1212). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
oświadczenia stanowiącego integralną częśd 
wniosku o dofinansowanie projektu.  

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.1.6 

Uczestnicy projektu 
kwalifikują się do 

objęcia wsparciem 
w ramach RPO WK-P 

2014-2020 

Ocenie podlega, czy projekty w ramach EFS są 
realizowane na obszarze objętym RPO, tj. 
projekty skierowane do osób fizycznych 
w ramach RPO WK-P 2014-2020 obejmują 
osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu 
cywilnego lub pracujące lub uczące się na 
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, 
a w przypadku innych podmiotów posiadają one 
jednostkę organizacyjną na obszarze 
województwa kujawsko-pomorskiego. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 



A.1.7 

Wydatki przewidziane 
w projekcie nie są 
współfinansowane 
z innych unijnych 

instrumentów 
finansowych 

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

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
oświadczenia stanowiącego integralną częśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.1.8 

Realizacja projektu 
jest zgodna 

z przepisami art. 65 
ust. 6 i art. 125 ust. 3 

lit. e) i f) 
Rozporządzenia 

Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 
z dnia 17 grudnia 

2013 r. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 

 projekt nie został fizycznie zakooczony lub w 
pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 
ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
roku ustanawiającego wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności, 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 
oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego 
i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE, L 347/320 
z 20.12.2013 r. z późn.zm.; dalej: 
rozporządzenie 1303/2013); 

 nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem 
złożenia wniosku o dofinansowanie projektu 
albo, że realizując projekt przed dniem złożenia 
wniosku, przestrzegał obowiązujących 
przepisów prawa dotyczących danego projektu 
zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 
1303/2013; 

 projekt nie obejmuje przedsięwzięd, które 
zostały objęte lub powinny zostad 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 weryfikowane w oparciu o treśd 
oświadczenia stanowiącego integralną częśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie  
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

A.1.9 

Wnioskodawca 
prowadzi biuro 

projektu na obszarze 
województwa 

kujawsko-
pomorskiego 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji 
projektu wnioskodawca prowadzi biuro 
projektu na obszarze województwa kujawsko-
pomorskiego. W biurze przechowywana jest 
pełna oryginalna dokumentacja  wdrażanego 
projektu (z wyłączeniem dokumentów, których 
miejsce przechowywania uregulowano 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 



odpowiednimi przepisami). 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.2  Kryteria horyzontalne  

A.2.1 

Zgodnośd Projektu z 
RPO WK-P na lata 
2014-2020 oraz 
 Szczegółowym 

Opisem Osi 
Priorytetowych RPO 

WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega zgodnośd projektu z RPO WK-P 
2014-2020 oraz SzOOP dla  danego 
działania/poddziałania.  

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2.2 

Projekt jest zgodny z 
przepisami 

dotyczącymi pomocy 
publicznej (lub 

pomocy de minimis) 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z 
przepisami dotyczącymi pomocy 
publicznej/pomocy de minimis. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2.3 

Projekt jest zgodny z 
właściwymi 

przepisami prawa 
unijnego i krajowego  

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

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2.4 

Projekt zakłada 
rozliczanie kosztów 

w oparciu o 
uproszczone metody 
rozliczania wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości 
wkładu publicznego (środków publicznych) 
nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR 
(wyrażonej w PLN) wydatki są rozliczane 
uproszczonymi metodami, na zasadach 
określonych w Wytycznych w zakresie 
kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/ nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

  

A.2.5 

Projekt zakłada 
prawidłowy poziom 
kosztów pośrednich 
zgodnie ze stawkami 

ryczałtowymi 
określonymi 

w Wytycznych 
w zakresie 

kwalifikowalności 
wydatków w zakresie 

Europejskiego 
Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, 
Europejskiego 

Funduszu 

Ocenie podlega prawidłowośd założonego 
poziomu kosztów pośrednich zgodnie ze 
stawkami ryczałtowymi określonymi 
w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 
wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 
2014-2020. 

 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 



Społecznego oraz 
Funduszu Spójności 
na lata 2014-2020 

A.2.6 

Projekt jest zgodny z 
zasadą równości 

szans 
i niedyskryminacji, 
w tym dostępności 

dla osób z niepełno-
sprawnościami 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał 
zgodnośd projektu z zasadą równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2.7 

Projekt jest zgodny z 
zasadą równości 

szans kobiet i 
mężczyzn  

w oparciu o standard 
minimum 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał, że 
projekt należy do wyjątku, do którego nie 
stosuje się standardu minimum lub  projekt jest 
zgodny z zasadą równości szans kobiet i 
mężczyzn (na podstawie standardu minimum). 

 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.2.8 

Projekt jest zgodny  z 

zasadą 

zrównoważonego 

rozwoju 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca wykazał 
zgodnośd projektu z zasadą zrównoważonego 
rozwój (zgodnie z art. 8 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku) 

A.3 Kryteria merytoryczne 

jakości 
projek

tu 

A.3
.1 

Potrzeba 
realizacji 
projektu 

oraz zasadn
ośd wyboru 

grupy 
docelowej  

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji 
projektu w kontekście: 
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze 

specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji 
projektu, na które odpowiedź stanowi cel 
projektu, 
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych 

i źródeł potwierdzających występowanie 
opisanego/ych problemu/ów. 

 

Ocenie podlega, czy dobór grupy docelowej jest 
adekwatny do założeo projektu i regulaminu 
konkursu. 

 

Projekt może uzyskad maksymalnie 10 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

Ocena spełniania 
kryteriów 

merytorycznych 
punktowych polega 
na przyznaniu liczby 
punktów w ramach 

dopuszczalnych 
limitów 

wyznaczonych 
minimalną i 

maksymalną liczbą 
punktów, które 

można uzyskad za 
dane kryterium. 
Spełnienie przez 

projekt wskazanych 
kryteriów oznacza 

uzyskanie od 
każdego z obydwu 

oceniających co 
najmniej 60% 
punktów za 
spełnianie 

poszczególnych 

A.3
.2 

Cel projektu 
oraz 

poprawnośd 
doboru 

wskaźników 

Ocenie podlega: 
- trafnośd doboru celu projektu w kontekście 
opisanej sytuacji problemowej, 
- możliwośd osiągnięcia w ramach projektu 
skwantyfikowanych wskaźników rezultatu i 
produktu, w tym: 

 adekwatnośd i założona do osiągnięcia 
wartośd wskaźników; 

 opis źródeł weryfikacji/ pozyskania 



danych do pomiaru wskaźników 
i częstotliwości pomiaru. 
 

Projekt może uzyskad maksymalnie 10 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

kryteriów. 
 
 

A.3
.3 

Trafnośd 
doboru 

zadao i opis 
zadao 

w kontekście 
osiągnięcia 

celów/wskaź
ników 

projektu 

Ocenie podlega opis zadao, tj. : 
- opis sposobu rekrutacji 

uczestników/uczestniczek projektu, 
- adekwatnośd doboru zadao i ich merytoryczna 

zawartośd w świetle zdiagnozowanego/ych 
problemu/ów, 
- trwałośd projektu (o ile dotyczy), 
- racjonalnośd harmonogramu zadao, 
- sposób zarządzania projektem. 
 

Projekt może uzyskad maksymalnie 20 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

wnios
koda
wcy 

A.3
.4 

Potencjał 
i doświadcze

nie 
wnioskodaw

cy 
i partnera/ó

w 

Ocenie podlega opis potencjału i doświadczenia  
wnioskodawcy i partnera/ów, tj.: 
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów w 

obszarze tematycznym, którego dotyczy 
realizowany projekt, na danym terytorium i w 
pracy z daną grupą docelową, 
- potencjał kadrowy/merytoryczny 

wykorzystywany w ramach projektu, 
- potencjał techniczny wykorzystywany w ramach 

projektu. 
 

Projekt może uzyskad maksymalnie 20 pkt. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd 

wniosku o dofinansowanie projektu. 

A.4 Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

jakości 
projek

tu 

A.4
.1 

Projekt jest 
zgodny 

z regulamine
m konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami 
jakościowymi określonymi w regulaminie konkursu. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnieni
e kryterium 

oznacza 
odrzucenie 
wniosku). 

finans
owani

a 
projek

tu 

A.4
.2 

Budżet - 
niezbędnośd 
wydatków 

do realizacji 
zaplanowan
ych działao 

Ocenie podlega niezbędnośd planowanych wydatków 
w budżecie projektu: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działao oraz 

przyczyniają się do osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał 

wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład własny). 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu 

jego realizacji oraz planowanych produktów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z 

taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą 

osiągnięciu możliwie najkorzystniejszych efektów 
realizacji zadao. 

Ocena 
spełnienia 
kryteriów 
wyboru 
projektu 

polega na 
dokonaniu 

oceny 
bezwarunko

wej 
 TAK/NIE 

(niespełnieni
e kryterium 



- czy sązgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania 
wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
-czy budżet jest prawidłowo sporządzony pod kątem 
zgodności z zapisami regulaminu konkursu. 
 

Kryterium może podlegad ocenie warunkowej.  
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

oznacza 
odrzucenie 

wniosku) lub 
oceny 

warunkowej. 
 

B. Kryteria szczegółowe  

B.1 Kryteria dostępu  

B.1.1 

Projekt zakłada 
efektywnośd 
społeczno-

zatrudnieniową 
 

Minimalny poziom efektywności społeczno-
zatrudnieniowej wynosi 56%, w tym minimalny poziom 
efektywności zatrudnieniowej wynosi 22% (z 
wyłączeniem osób będących w pieczy zastępczej 
i opuszczających tę pieczę, nieletnich wobec, których 
zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości oraz osób przebywających 
w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych 
i w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii). W 
odniesieniu do osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, z niepełnosprawnością intelektualną 
oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi wartości 
procentowe mogą zostad zmniejszone o 10 punktów 
procentowych i stanowid odpowiednio 46% dla 
efektywności społeczno-zatrudnieniowej i 12% dla 
efektywności zatrudnieniowej. 

Wymóg wynika z Wytycznych w zakresie realizacji 
przedsięwzięd w obszarze włączenia społecznego 
i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego i  Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 i 
dotyczy działao związanych z aktywizacją społeczno-
zawodową.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd wniosku 
o dofinansowanie projektu. 

Tak/nie/nie 
dotyczy 

(niespełnieni
e kryterium 

oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

 

B.1.2 
Projekt wynika z 
Lokalnej Strategii 

Rozwoju 

Ocenie podlega, czy projekt wynika z LSR. 

Przez projekt zgodny z LSR rozumie się projekt, który: 

 zakłada realizację celów głównych i 
szczegółowych LSR przez osiąganie 
zaplanowanych w LSR wskaźników, 

 jest zgodny z RPO WK-P na lata 2014-2020. 

Realizowane mogą byd wyłącznie projekty wynikające z 
LSR. 

Proponowany sposób weryfikacji: 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd wniosku o 
dofinansowanie projektu i treśd LSR. 

Tak/nie 
(niespełnieni
e kryterium 

oznacza 
odrzucenie 
wniosku). 



B.1.3 

Wkład własny 
został określony na 

odpowiednim 
poziomie  

Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy stanowi 

nie mniej niż: …(należy podad minimalny wkład własny 

uwarunkowany maksymalnym poziomem 

dofinansowania określonym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków o udzielenie wsparcia). 

Proponowany sposób weryfikacji: 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treśd wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Tak/nie 
(niespełnieni
e kryterium 

oznacza 
odrzucenie 
wniosku) 

 

Procedury zmiany kryteriów wyboru projektów 

Dopuszcza się możliwośd zmiany kryteriów wyboru operacji zarówno dla projektów indywidualnych 
w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD oraz projektów grantowych. 

LGD bierze pod uwagę następujące przyczyny zmiany procedur i kryteriów wyboru: 

 problemy związane z oceną wniosków, wynikające z przyjętych kryteriów oceny, 
 problemy z osiągnięciem wskaźników produktu i rezultatu założonych w LSR, 
 znacząca zmiana uwarunkowao społeczno-gospodarczych, która jednoznacznie wymusza 

zmiany kryteriów, w celu dostosowania do możliwości wnioskodawców 

Zmiana kryteriów wyboru podlega procedurze Aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, która została 
zamieszczona w Załączniku nr 1 do LSR. 

Po ostatecznej akceptacji zmian kryteriów wyboru (w ramach aktualizacji LSR) przez Zarząd 

Województwa, nowe kryteria wyboru obowiązują dla konkursów ogłoszonych po przyjęciu uchwały 

przez Wlane Zgromadzenie Członków LGD. 

 


