
Spotkanie informacyjne dla potencjalnych 
grantobiorców  

projektu grantowego z EFS 

Świecie, 18 maj 2018 



Od 01 stycznia 2018r. do 30 czerwca 2023r. LGD realizuje Projekt grantowy 

 „Od A_ktywności do Z_aradności - projekt grantowy w powiecie świeckim”  
  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego EFS  

realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014–2020 

Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

 w ramach  

Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania “Gminy Powiatu Świeckiego”  

Zakres tematyczny: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  



CEL PROJEKTU GRANTOWEGO 

Poprawa aktywności społeczno-zawodowej  

600 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym  

oraz 48 osób z ich otoczenia  

do czerwca 2023 roku 
 

 
 

 

 

 



W dniu 14 maja LGD ogłosiła cztery nabory wniosków: 

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr I/RPO/EFS/2018  

na wsparcie miejsc świadczenia usług społecznych w klubach samopomocy dla osób 

niesamodzielnych i w świetlicach środowiskowych  
 

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr II/RPO/EFS/2018  

na tworzenie klubów młodzieżowych i realizację działań z obszaru aktywnej integracji  

o charakterze środowiskowym  
 

Szczegóły na stronie www.lgdswiecie.pl w zakładce NABORY – AKTUALNE 
 

 

 

 

http://www.lgdswiecie.pl/


W dniu 14 maja LGD ogłosiła cztery nabory wniosków: 

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr III/RPO/EFS/2018  

na aktywizację społeczno-zawodową i kluby pracy 
 

 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr IV/RPO/EFS/2018  

na wsparcie usług wzajemnościowych, samopomocowych, lidera/animatora aktywności lokalnej 

oraz obywatelskiej, działań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznych  
 

 

Szczegóły na stronie www.lgdswiecie.pl w zakładce NABORY – AKTUALNE 
 

 

 

 

http://www.lgdswiecie.pl/


 

W ramach każdego Ogłoszenia obowiązują odrębne  
 

“ZASADY UDZIELANIA WSPARCIA NA PROJEKTY OBJĘTE GRANTEM” 
 

oraz 

ZAŁĄCZNIKI dotyczące Ogłoszenia naboru wniosków 
 

 

Wykaz wszystkich załączników dotyczących projektów objętych grantem zawarto w Zasadach 

udzielania wsparcia (pkt VII), w tym dotyczące: 

- Ogłoszenia naboru wniosków  

- Umowy o powierzenie grantu – zostaną udostępnione Grantobiorcy przed podpisaniem Umowy 

- realizacji projektu objętego grantem – zostaną udostępnione Grantobiorcy po podpisaniu Umowy 

 



CZTERY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW – WSPÓLNE   ZASADY  

 

PODMIOTY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O GRANT  

 

O grant mogą się ubiegać wszystkie podmioty z wyłączeniem osób 

fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub 

oświatową na podstawie przepisów odrębnych).  

 

Czyli wszystkie podmioty posiadające osobowość prawną. 

 

 



CZTERY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW – WSPÓLNE   ZASADY    

 

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU:  

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w terminie  

od 28 maja 2018r. do 15 czerwca 2018r.  
 

 



CZTERY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW – WSPÓLNE   ZASADY    

 

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:  

Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b – I piętro 

 

w godzinach pracy biura, tj.  

w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30 

w piątek od 8:00 do 15:00 

[z wyłączeniem dni świątecznych, ustawowo wolnych od pracy] 



CZTERY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW – WSPÓLNE   ZASADY    

 

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek:  

a) osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez wnioskodawcę (dostarczyciel 

otrzyma potwierdzenie wpływu przesyłki) – decyduje data wpływu do biura LGD   

lub  

b) poprzez nadanie (za potwierdzeniem odbioru) w polskiej placówce pocztowej 

wyznaczonego operatora w rozumieniu Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – 

Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017r. poz. 1481) – decyduje data wpływu do biura LGD. 

 

LGD rekomenduje złożenie wniosku osobiście.  



CZTERY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW – WSPÓLNE  ZASADY    

Przygotowanie wniosku o powierzenie grantu  

1. Formularz wniosku i załączniki należy pobrać ze strony 

www.lgdswiecie.pl -zakładka NABORY- i wypełnić elektronicznie.  

2. Wniosek o powierzenie grantu (w tym załącznik nr 1 Budżet 

projektu) należy złożyć zarówno w wersji papierowej, jak i w wersji 

elektronicznej (na odrębnym nośniku danych, wniosek w formacie .pdf, 

zał. nr 1 budżet projektu w formacie .xls).  

3. Jest konieczność parafowania poszczególnych stron wniosku o 

powierzenie grantu.  



CZTERY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW – WSPÓLNE  ZASADY    

Przygotowanie wniosku o powierzenie grantu  
4. Załączniki do wniosku o powierzenie grantu: 

• Zał. 1 Budżet projektu (w excelu) 

• Zał. 2 Wersja elektroniczna wniosku o powierzenie grantu (*.pdf) wraz z załącznikiem nr 1 
Budżet projektu [wersja edytowalna *.xls) 

• Zał. nr 3 Oświadczenie o wyodrębnionym e-mail do korespondencji projektowej 

• Zał. 4 Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub 
innych należności wymaganych odrębnymi przepisami 

• Zał nr 5 Oświadczenie o niezaleganiu z uiszczaniem podatków wobec Skarbu Państwa 

• Zał nr 6 Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sadowego lub innego rejestru/ewidencji 
właściwych dla formy organizacyjnej wnioskodawcy (z okresu nie dłuższego niż 3 miesiące 
przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu – kopia poświadczona za zgodność z 
oryginałem 

• Zał. nr 7 Pełnomocnictwo do reprezentowania ubiegającego się o dofinansowanie  
  (jeśli dotyczy)   

 



CZTERY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW – WSPÓLNE  ZASADY    

Egzemplarz wniosku o powierzenie grantu w wersji papierowej i 

elektronicznej należy złożyć w zamkniętej (zaklejonej) kopercie, która 

powinna być opisana w sposób czytelny i zawierać następujące  

informacje:  

• nazwę wnioskodawcy,  

• właściwą instytucję, do której składany jest wniosek,  

• tytuł projektu,  

• numer naboru.  

Po złożeniu wniosku następuje komisyjne otwarcie koperty zgodnie z 

“Procedurą oceny i wyboru projektów objętych grantem”.   

 



CZTERY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW – WSPÓLNE   ZASADY    

 FORMA FINANSOWANIA  

• Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie 

projektu wynosi 85 % 

• Minimalny poziom wymaganego wkładu własnego wynosi 15 % 
• Maksymalna wartość wydatków na zakup środków trwałych i w ramach cross-financing 

– 10 % wartości projektu 

• Grant w formie zaliczki jest przekazywany na wyodrębniony rachunek bankowy 
Grantobiorcy 

• Pierwsza transza środków na realizację projektu jest wypłacana w wysokości i terminie 
określonym w harmonogramie płatności 

• Maksymalna kwota pierwszej transzy nie może przekroczyć 25% grantu 

 

 

 

 



GRUPA DOCELOWA 

Osoby zagrożone 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym z 

terenów objętych 
LSR 

 
(W rozumieniu Wytycznych w 
zakresie realizacji wsparcia w 

obszarze włączenia 
społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem 
środków EFS i EFRR na lata 

2014-2020) 

osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej  

lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem w ramach pomocy społecznej- spełnianie jednej z przesłanek w Art. 7 
ustawy o pomocy społecznej 

 

osoby, o których mowa w art.1 ust 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym m.in.:  
bezdomni, uzależnieni, zwalniani z zakładów karnych,   

osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą 

osoby nieletnie, objęte kuratela sądową 

osoby przebywające w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 

rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością 

osoby z niepełnosprawnością – w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami 
psychicznymi na podstawie dokumentu poświadczającego stan zdrowia wydany przez lekarza, tj. 
orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię 

osoby niesamodzielne 

osoby korzystające z PO Pomoc Żywnościowa 



 
 
 

Wymagania czasowe projektu objętego grantem 
 

LGD REKOMENDUJE, ABY PROJEKT ROZPOCZĄŁ SIĘ W ROKU 2018  
i TRWAŁ NIE DŁUŻEJ NIŻ JEDEN ROK 

 Okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione 

wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne. 

Okres kwalifikowania wydatków dla każdego projektu określony jest w 

Umowie o powierzenie grantu i nie może wykraczać poza daty graniczne 

określone w projekcie grantowym, tj. pomiędzy 01-01-2018 a 30-06-2023.  

Do współfinansowania ze środków UE nie można przedłożyć projektu, który 

został fizycznie ukończony lub w pełni zrealizowany przed przedłożeniem do 

LGD wniosku o powierzenie grantu.  

 

 



CZTERY OGŁOSZENIA NABORU WNIOSKÓW – WSPÓLNE   ZASADY    

Udzielanie informacji o naborach: 

 

Informacji dotyczących naboru udzielają wyłącznie pracownicy Biura 

LGD, w godzinach pracy biura, tj.  

w poniedziałek, wtorek, środa i czwartek od 7:30 do 15:30,  

w piątek od 8:00 do 15:00.  

 

 

 



 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW 

nr  

I/RPO/EFS/2018 

 



 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr I/RPO/EFS/2018 

 

• ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

• Przedsięwzięcie LSR: Aktywny  obszar LGD - EFS 

• Cel szczegółowy LSR: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup 
defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku. 

• Cel ogólny LSR: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 20123 roku.  
 

Typy projektu (SzOOP): 1 a i 1 b 

kluby samopomocy (1a),  
świetlice środowiskowe (1b) 



Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z terenów objętych LSR 

 
(W rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji wsparcia w obszarze 

włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 
środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) 

GRUPA DOCELOWA 



 

 

 

 

 

 
 

KLUB 
SAMOPOMOCY 

jest ośrodkiem 
wsparcia  

WYŁĄCZNIE DLA 
OSÓB 

NIESAMODZIELNYCH 

działa  
w oparciu o 
ustawę o 
pomocy 

społecznej 

jest prowadzony 
przez gminę 
(gmina może 

zlecić 
prowadzenie 
klubu ngo) 

zakres wsparcia 
ustala gmina w 
uzgodnieniu z 

wojewodą 

prowadzenie 
wszelkiego rodzaju 

działań 
wspierająco- 

rehabilitacyjnego 

- trening umiejętności  

samoobsługi i zaradności życiowej, 

umiejętności społecznych i 

interpersonalnych, umiejętności 

spędzania wolnego czasu, 

- zajęcia usprawniające – sportowe, 

rekreacyjne,  

- terapia zajęciowa – indywidualna i 

grupowa 

Przykładowe formy działań: 

-grupy samopomocowe 

-grupy wsparcia 

-grupy terapeutyczne 

-grupy edukacyjne 

-poradnictwo, doradztwo 

-wolontariat 

-wymiana usług (barter) 
 

Typ projektu nr 1 a 



 

Szczegółowe warunki realizacji usług opiekuńczych w formie KLUBÓW SAMOPOMOCY: 

• Usługi opiekuńcze mogą być świadczone wyłącznie dla osób niesamodzielnych.  

• Wsparcie w pierwszej kolejności należy adresować do osób z niepełnosprawnościami i osób 
niesamodzielnych, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium 
dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa 
w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – [dodatkowe punkty na ocenie]; 

• Wsparcie musi prowadzić do zwiększania liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych; 

• Usługa opiekuńcza świadczona będzie przez osobę, posiadającą odpowiednie kwalifikacje; 

• Usługi asystenckie mogą być świadczone tylko dla osób z niepełnosprawnościami.  

• Usługa asystencka świadczona będzie przez asystenta osoby niepełnosprawnej 
(posiadającego wykształcenie w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej zgodnie z 
rozporządzeniem MEN); 

 

Szczegóły w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objete grantem – pkt. I.4 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ŚWIETLICE ŚRODOWISKOWE 

działania edukacyjne  
(pomoc w nauce, zajęcia plastyczne, zajęcia informatyczne, rozwój zainteresowań) 

działania profilaktyczne (ćwiczenie asertywności oraz radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych, realizowanie programów profilaktycznych, promowanie zdrowego stylu życia) 

działania wychowawcze (nauka savoir-vivre, nauka współpracy i współdziałania w grupie) 

 działania opiekuńcze i współpraca (współpraca z rodzicami, opiekunami, instytucjami 
 działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, dożywianie) 

działania organizujące czas wolny 

Działalność tego typu placówek reguluje  

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

Typ projektu nr 1 b 



 

Szczegółowe warunki realizacji usług opiekuńczych w formie ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH: 

• Świetlica środowiskowa jest traktowana jako placówka wsparcia dziennego realizowana zgodnie z ustawą 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.  

• W Wytycznych w obszarze włączenia społecznego wskazano, iż m.in. w tego typu placówkach 
obowiązkowo są realizowane zajęcia rozwijające co najmniej dwie z ośmiu kompetencji kluczowych:  

 a) porozumiewanie się w języku ojczystym;  

 b) porozumiewanie się w językach obcych;  

 c) kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;  

 d) kompetencje informatyczne;  

 e) umiejętność uczenia się;  

 f) kompetencje społeczne i obywatelskie;  

 g) inicjatywność i przedsiębiorczość;  

 h) świadomość i ekspresja kulturalna.  

• Wsparcie istniejących świetlic środowiskowych jest możliwe wyłącznie pod warunkiem zwiększenia 
liczby miejsc w tych placówkach. 
 

Szczegóły w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem – pkt. I.4 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wskaźnik rezultatu 

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po 
zakończeniu projektu 

 

 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie 

 

 

W przypadku wsparcia udzielanego na tworzenie nowych miejsc w świetlicach środowiskowych, 
Grantobiorcy są zobowiązani do ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI po zakończeniu realizacji projektu co 
najmniej przez okres odpowiadający okresowi realizacji projektu.  

Trwałość jest rozumiana jako instytucjonalna gotowość podmiotów do świadczenia usług pomocy w 
opiece w ramach placówek wsparcia dziennego.  

 
 

 

 

 

Wskaźnik produktu 



FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA 

 

Forma wsparcia: ZALICZKA wypłacana w transzach 
 

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł  
i stanowi 85% środków 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne  
w projekcie objętym grantem.  

 
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia  

wkładu własnego - 15%  
wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW  

nr  

II/RPO/EFS/2018 

 



 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr II/RPO/EFS/2018 

 

• ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

• Przedsięwzięcie LSR: Aktywny  obszar LGD - EFS 

• Cel szczegółowy LSR: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup 
defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku. 

• Cel ogólny LSR: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 20123 roku.  
 

Typy projektu (SzOOP): 1 C i 1 F 

Utworzenie klubu młodzieżowego (1c)  
i inne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym (1f) 



Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
oraz 

GRUPA DOCELOWA 

Otoczenie w/w osób – osoby, których udział jest NIEZBĘDNY do skutecznego 

wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
 

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.  

 

Do otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym należą także osoby sprawujące 

rodzinną pieczę zastępczą lub kandydaci do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej, osoby prowadzące 

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



   Klub młodzieżowy  
 miejsce, w którym dzieci i młodzież od 6-7 do 18 roku życia (lub do 

zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki), może 
korzystać  z wieloaspektowego wsparcia: 

 -edukacyjnego 
 -integracyjnego 
 -profilaktycznego 
 -artystyczno-kulturalnego 
  

 

 

 

Klub  zakłada realizację 
celów, tj.: 

wsparcie procesu 
edukacyjnego przez 
pomoc  w nauce i 

przezwyciężanie trudności 
szkolnych 

wzmocnienie procesu 
 integracji  

ze społeczeństwem 

kształtowanie umiejętności           
w zakresie pełnienia ról 

społecznych, rozwój 
zdolności interpersonalnych i 

postaw prospołecznych 

zapewnienie 
bezpiecznych form 

spędzanie czasu wolnego, 
rozwój talentów        i 

zainteresowań 

pomoc w odkryciu 
potencjału 

 i predyspozycji 
zawodowych 

wzmocnienie poczucia 
własnej wartości i 

dostarczenie pozytywnych 
wzorców zachowań 

Typ projektu nr 1 c 



Klub młodzieżowy  
w ramach klubu może być realizowany PROGRAM RÓWIEŚNICZY [dodatkowe punkty na ocenie] 

 

Program polega na organizowaniu liderów/doradców, którzy pomagają rówieśnikom w różnych sferach 
ich funkcjonowania, m.in: 
 

 
 

Program  
rówieśniczy 

pomoc w zajęciach o charakterze 
socjoterapeutycznym- 

promowanie pozytywnych wzorców 
zachowań, wspieranie kolegów w 

pokonywaniu trudności w relacjach z 
innymi 

pomoc w mediacjach – 
rozwiązywanie konfliktów 

rówieśniczych, w sytuacjach 
problemowych 

pomoc w nauce – 
uczniowie klas 

starszych pomagają 
młodszym kolegom w 

zrozumieniu 
materiału szkolnego; 

pomoc w akcjach 
profilaktycznych – promowaniu 

zdrowego stylu życia, 
przeciwdziałanie 

uzależnieniom podczas akcji 
profilaktycznych 

Typ projektu nr 1 c 



KLUB MŁODZIEŻOWY 
 

 

 

Typ projektu nr 1 c 

Instytucja Zarządzająca RPO WK-P opracowała standard pracy klubu 
młodzieżowego, stanowiący załącznik nr 28 w Zasadach udzielania wsparcia.  

 

W załączniku określono: 
- odbiorców wsparcia,  

- cel działalności klubu, 

- program równieśniczy (jeśli dotyczy) 

- kompetencje kluczowe (rekomendacja do realizacji)   

- czas funkcjonowania klubu 

- zobowiązania opiekuna klubu 

- regulamin klubu  

 
 

 

 

 



  Inne działania z obszaru aktywnej integracji o 
charakterze środowiskowym  

 

 

 

Typ projektu nr 1 f 

Działania mogą obejmować organizację i finansowanie, np.  

a) usług wspierających osoby niepełnosprawne, w tym 
kosztów zatrudnienia tłumacza osoby głuchoniemej, 
przewodnika osoby niewidomej, asystenta osoby 
niepełnosprawnej, 

 

b) usług wsparcia i aktywizacji rodzin marginalizowanych, w 
tym kosztów zatrudnienia asystenta rodziny i koordynatora 
rodzinnej pieczy zastępczej (zgodnie z zapisami ustawy o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), 
konsultantów rodzinnych, mediatorów, itp., 

 

c) metod pracy w środowisku rodzinnym.   
 

 

 



Wskaźniki rezultatu 
 

 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których 
zwiększyła się aktywność społeczna (minimum 56% osób objętych wsparciem)  

 

 

Efektywność społeczna (minimum 34% osób objętych wsparciem)  
 

 

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

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

 

 



 

 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie  

 
 

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

 

 

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

(równa liczbie osób objętych wsparciem) 

Wskaźniki produktu 



FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA 

 

Forma wsparcia: ZALICZKA wypłacana w transzach 
 

Wysokość maksymalna grantu wynosi 50.000,00 zł  
i stanowi 85% środków 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne  
w projekcie objętym grantem.  

 
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia  

wkładu własnego - 15%  
wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW  

nr  

III/RPO/EFS/2018 

 



 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr III/RPO/EFS/2018 

 

• ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

• Przedsięwzięcie LSR: Aktywny  obszar LGD - EFS 

• Cel szczegółowy LSR: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup 
defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku. 

• Cel ogólny LSR: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 20123 roku.  
 

 

Typy projektu (SzOOP): 1 e i 1 d 

Aktywizacja społeczno-zawodowa (1e)  
i kluby pracy (1d) 



Osoby zagrożone ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym z terenów 

objętych LSR 

 
(W rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji wsparcia w 

obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) 

GRUPA DOCELOWA 



treningi 

warsztaty 

terapie 

kursy 

szkolenia 

staże/praktyka 

I etap aktywizacja 

SPOŁECZNA 

II etap aktywizacja 

ZAWODOWA 

Typ projektu nr 1 e 

AKTYWIZACJA 

SPOŁECZNO-

ZAWODOWA 



Zgodnie z 
Wytycznymi w 

obszarze 
włączenia 

społecznego 

•uczestnictwo w CIS/KIS, 

•szkolenia/kursy zawodowe  

•staż lub praktyka  

•zajęcia w WTZ,  

•doradztwo zawodowe, trener pracy  

•terapia rodzinna lub psychologiczna, lub 

psychospołeczna dla rodzin lub osób,  

•program przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie,  

•psychoterapia/ terapia w zakładzie osób 

uzależnionych  

 

•broker edukacyjny 

•uzupełnienie wykształcenia 

•studia dla opuszczających            

placówki O-W lub inne formy pieczy 

zastępczej    

•trening kompetencji/ umiejętności 

społecznych  

•poradnictwo specjalistyczne 

•Indywidulane porady psychologiczne  

•praca socjalna 

SPOŁECZNE EDUKACYJNE 

ZAWODOWE  ZDROWOTNE 

Typ projektu nr 1 e AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA 



 

 

 

 

 

 
 

•szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania 
pracy 

•grupowe zajęcia aktywizacyjne 
(np. prezentacje, wykłady, dyskusje warsztatowe)  

•dostęp do informacji i elektronicznych baz 
danych służących uzyskaniu umiejętności 
poszukiwania pracy i samozatrudnienia 

•indywidualne konsultacje 

•pomoc w poszukiwaniu pracy i 
samozatrudnieniu 

 

KLUB PRACY 

pomoc w aktywnym 
poszukiwaniu pracy 

Typ projektu nr 1 d 



 

  

Warunki realizacji wsparcia w aktywizacji społeczno-zawodowej  

• Usługi aktywnej integracji mogą mieć charakter wsparcia indywidualnego, rodzinnego 
oraz środowiskowego; 

• Realizowane przedsięwzięcia należy skierować do osób od 18 do 65 roku życia; 

• Podmioty realizujące projekty zobowiązane są do współpracy z OWES w zakresie 
tworzenia miejsc pracy w Podmiotach Ekonomii Społecznej (PES); 

• Podmioty realizujące projekty zobowiązane są do poinformowania właściwego 
terytorialnie OPS lub PCPR o projekcie i formach wsparcia otrzymywanych przez 
uczestników; 

• Z uczestnikami projektu realizowanego przez podmiot inny niż OPS podpisywana jest 
umowa na wzór kontraktu socjalnego. 

• Wsparcie o charakterze zawodowym należy kierować w szczególności do osób z III 
profilu.  

• Realizowane przedsięwzięcia muszą zakładać efektywność społeczną i zatrudnieniową, 
określoną w załączniku nr 30 i załączniku nr 31 do Ogłoszenia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indywidualna ścieżka reintegracji 

     

    

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Proces wsparcia osób, rodzin i środowisk zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji, 
stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, rodziny, środowiska zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z uwzględnieniem diagnozy 
sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb. 

Osoby, rodziny, 
środowiska zagrożone 

ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym 

Diagnoza 
sytuacji 

problemowej, 
zasobów, 

potencjału, 
predyspozycji, 

potrzeb 

Indywidualna 
ścieżka reintegracji 



Wskaźnik efektywności społecznej i efektywności zatrudnieniowej 

  Wskaźnik efektywności społecznej: 
  minimalny poziom efektywności społecznej wynosi 34%. 

    

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej [należy mierzyć osobno wśród dwóch grup osób]:  

 
  w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

minimalny poziom efektywności zatrudnieniowej – 22%,  

  w odniesieniu do osób o znacznym stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi minimalny poziom efektywności 
zatrudnieniowej – 12%. 

 

Efektywność społeczna i zatrudnieniowa mierzone są do 3 miesięcy od zakończenia przez 
uczestnika udziału w projekcie (bądź po zrezygnowaniu z udziału w związku z podjęciem 
pracy).  

 

 

 

 

 

 

 



EFEKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA 

Kryterium efektywności społecznej odnosi się do odsetka uczestników projektu, którzy 
po zakończeniu udziału w projekcie dokonali zmniejszenia dystansu do zatrudnienia, 
rozumiane m.in. jako:  

a) rozpoczęcie nauki;  

b) wzmocnienie motywacji do pracy po projekcie;  

c) zwiększenie pewności siebie i własnych umiejętności;  

d) poprawa umiejętności rozwiązywania pojawiających się problemów;  

e) podjęcie wolontariatu;  

f) poprawa stanu zdrowia;  

g) ograniczenie nałogów;  

h) doświadczenie widocznej poprawy w funkcjonowaniu (w przypadku osób  z 
niepełnosprawnościami);  

 

 

 



 

Efektywność 

zatrudnieniowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pomiar 
efektywności 

zatrudnieniowej 

osoby zagrożone 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 

społecznym 

osoby bezrobotne 
lub bierne 
zawodowo 

osoby pełnoletnie 

usługi aktywizacji 
zawodowej 

Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników projektu, którzy 
podjęli zatrudnienie po zakończeniu udziału w projekcie lub w trakcie projektu. 
Efektywność zatrudnieniowa mierzona jest wśród uczestników projektów, którzy 
skorzystali z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym. 



EFEKTYWNOŚĆ ZATRUDNIENIOWA 

Efektywności zatrudnieniowej NIE MIERZYMY wśród osób:   
1. które w projekcie nie korzystały z usług aktywnej integracji o charakterze zawodowym,  
2. które w ramach projektu lub po zakończeniu jego realizacji podjęły naukę w formach szkolnych,   
3. które w ramach projektu otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej,  
4. biernych zawodowo lub bezrobotnych, które w ramach projektu lub po jego zakończeniu podjęły 
dalszą aktywizację w ramach PI 9v lub w ramach CT 8,  
5. wspieranych w ramach placówek wsparcia dziennego, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  
6. będących w pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, o których mowa w ustawie z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,  
7. nieletnich, wobec których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i 
przestępczości zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r.  o postępowaniu w sprawach 
nieletnich,  
8. przebywających w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach 
socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty,   
9. do 18 roku życia lub do zakończenia realizacji obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,  
10. pracujących.  
 

 

 



KWALIFIKACJE 

Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych i Ministerstwem 
Edukacji Narodowe opracowało “Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w 
ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego”, stanowiący 
Załącznik nr 31 do Zasad udzielania wsparcia. 

 

Dokument określa m.in.: 

- jak rozumieć pojęcie “KWALIFIKACJA”, “EFEKTY UCZENIA SIĘ”, “WALIDACJA”, 
“CERTYFIKOWANIE” 

- Możliwości uzyskiwania kwalifikacji  

- Instytucje certyfikujące 

 

Materiał jest interpretacją Ministerstwa Rozwoju i jego rolą jest wyjaśnienie, w jaki sposób 
mierzyć wskaźniki EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji.  

 

 

 

 

 

 



Wskaźniki rezultatu 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność 
społeczna (minimum 56% osób objętych wsparciem) 

 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po 
opuszczeniu programu  

 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 
programu  

 

- Efektywność społeczna (minimum 34% osób objętych wsparciem)  

 

- Efektywność zatrudnieniowa 

 

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które podniosły kwalifikacje lub 
kompetencje po opuszczeniu programu  

 

 

 



 

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w 
programie  

 

 

-Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych działaniami o 
charakterze zawodowym 

 

 

 

 

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

(równa liczbie osób objętych wsparciem) 

 

 

 

Wskaźniki produktu 



FORMA WSPARCIA I POZIOM DOFINANSOWANIA 

 

Forma wsparcia: ZALICZKA wypłacana w transzach 
 

Wysokość maksymalna grantu wynosi 150.000,00 zł  
i stanowi 85% środków 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na wydatki kwalifikowalne  
w projekcie objętym grantem.  

 
Wnioskodawca zobowiązany jest do wniesienia  

wkładu własnego - 15%  
wydatków kwalifikowalnych projektu objętego grantem.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW  

nr  

IV/RPO/EFS/2018 



 

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW nr IV/RPO/EFS/2018 

• ZAKRES TEMATYCZNY: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

• Przedsięwzięcie LSR: Aktywny  obszar LGD - EFS 

• Cel szczegółowy LSR: Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców obszaru LGD, w tym grup 
defaworyzowanych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym do końca 2023 roku. 

• Cel ogólny LSR: Wzmocnienie rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru LGD do końca 20123 roku.  
 

 

Typy projektu (SzOOP): 2 a, 2 b, 2 c 

usługi wzajemnościowe, samopomocowe (2a),  

lider/animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej (2b),  

rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (2c) 



Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
(W rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji wsparcia w obszarze włączenia społecznego 

i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020) 

GRUPA DOCELOWA 

Otoczenie w/w osób – osoby, których udział jest NIEZBĘDNY do skutecznego 

wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. 
 



 

 

Typ projektu nr 2 a 

USŁUGI 

WZAJEMNOŚCIOWE, 

SAMOPOMOCOWE 

gromadzenie 
informacji, jakie 

rodzaje usług 
uczestnicy mogą 

świadczyć na rzecz 
innych  

(np. pilnowanie dziecka 
w godz. 16-20, 

zrobienie zakupów, 
pomoc w nauce, szycie, 

sprzątanie) 

BANK CZASU 
= 

KLUB WOLONATRIUSZY 
 

Możliwe jest  

sfinansowanie z 

projektu kosztów 

zatrudnienia osoby 

prowadzącej  

klub wolontariuszy 
 



 

 

Typ projektu nr 2 b 

Możliwe jest  
sfinansowanie z 

projektu kosztów 
zatrudnienia lidera lub 
animatora aktywności 

lokalnej 

ułatwienie kontaktów 
oraz lepszego poznania 

się mieszkańców 

inicjowania 
powstawania grup 

obywatelskich 

motywowanie grup i 
środowisk do 

podejmowania 
aktywności 

ukierunkowanych na 
dobro wspólne 

diagnozowanie 
potencjału lokalnego 

środowiska 

wyszukiwanie i 
wspieranie liderów 

lokalnych 

budowanie 
lokalnych koalicji 

moderowanie 
sytuacji 

edukacyjnych w 
środowisku 

pobudzanie energii 
potrzebnej do podjęcia 

i podtrzymania 
działania przez 
osobę/grupę 

animowanie wśród 
mieszkańców dyskusji 
dotyczących ważnych 

aspektów życia 
codziennego 

ZADANIA LIDERA/ANIMATORA 



ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA 
SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ: 

spotkania, konsultacje, działania 
edukacyjne i debaty społeczne;  

spotkania o charakterze integracyjnym, edukacyjnym, 
kulturalnym, sportowym, ekologicznym czy turystycznym; 

działania wynikające np. z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Typ projektu nr 2 c 



Wskaźniki rezultatu 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których zwiększyła się 
aktywność społeczna [minimum 56% osób objętych wsparciem]  

 

 

Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca lub gotowa do 
świadczenia usługi po zakończeniu projektu  

 

 

Liczba wdrożonych inicjatyw wzajemnościowych lub samopomocowych, 

 

 

Efektywność społeczna [minimum 34% osób objętych wsparciem]  
 

 

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

wykluczeniem społecznym 

 



 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w programie  

 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych 
wsparciem w postaci usług wzajemnościowych lub samopomocowych 

 

 

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

 

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

zdrowotnym (równa liczbie osób objętych wsparciem)  

 

Wskaźniki produktu 



BUDŻET PROJEKTU OBJĘTEGO 
GRANTEM 

 
PODSTAWOWE ZASADY 



Uwagi ogólne dotyczące budżetu projektu 

Koszty projektu są przedstawiane we wniosku w formie budżetu zadaniowego. 

 
 

Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty bezpośrednie, czyli dotyczące realizacji 
poszczególnych zadań merytorycznych w projekcie objętym grantem. 

 

Co do zasady 1 grant dotyczy jednego zadania merytorycznego  
[nie dotyczy zadania “rekrutacja”] 

      
 
    

W projektach objętych grantem można rozliczyć koszty administracyjne, związane z obsługą 
projektu objętego grantem i jego zarządzaniem przez grantobiorcę, do wysokości 20% 
grantu (zgodnie z katalogiem wskazanym w Zasadach udzielania wsparcia na projekty 
grantowe) 

  



• Wydatki uznane za niekwalifikowalne, a związane z realizacją projektu objętego grantem, 
ponosi Grantobiorca jako strona Umowy o powierzenie grantu.  

• Konstruowanie budżetu projektu należy opierać w szczególności na:  

-    wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków 

- katalogu stawek maksymalnych, stanowiących załącznik do Zasad   

- katalogu kosztów administracyjnych.  

 

• Wnioskodawca przedstawia w budżecie planowane koszty projektu w podziale na:  
- Koszty personelu – np. trener, terapeuta, szkoleniowiec, opiekun, prelegent;  

- Koszty zakupu środków trwałych – wydatki o wartości jednostkowej równiej lub wyższej niż 3 500,00 zł 
netto;  

- Koszty w ramach cross-financing – wyłącznie w zakresie dostosowania lub adaptacji (prace remontowo-
wykończeniowe) budynków i pomieszczeń.  

- Koszty specyficzne – pozostałe koszty ściśle związane z realizowanymi zadaniami w projekcie objętym 
grantem, z wyłączeniem kosztów personalnych, środków trwałych i wydatków w ramach cross-financing.  

 

 

 

 

Uwagi ogólne dotyczące budżetu projektu 



 

 

Koszty racjonalnych usprawnień 

    Zgodnie z Wytycznymi 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 koszty racjonalnych usprawnień, to wydatki pojawiające się podczas realizacji projektu 
związane z koniecznością wsparcia w projekcie uczestnika ze specjalnymi potrzebami, nieprzewidziane 
wcześniej w budżecie projektu. 

Koszty racjonalnych usprawnień to np.: 

• koszt specjalistycznego transportu na miejsce realizacji wsparcia;  

• koszt asystenta osoby z niepełnosprawnością;  

• koszt dostosowania posiłków, uwzględniania specyficznych potrzeb żywieniowych wynikających z niepełnosprawności. 

 

LGD nie finansuje usprawnień infrastrukturalnych, związanych np. z budową wind, podjazdów itp.  

 

 

 

 

 

    
 Łączny koszt racjonalnych usprawnień na jednego uczestnika w projekcie          

nie może przekroczyć 12 tys. zł. 
 



LGD rozlicza się z grantobiorcami na podstawie   

kwoty uproszczonej 

  

 

 

 

 

 

Kwotą uproszczoną jest kwota uzgodniona za wykonanie całego projektu objętego grantem 

na etapie zatwierdzenia przez LGD wniosku o powierzenie grantu.  

 

Do kwoty uproszczonej należy stosować zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności 

dot. kwot ryczałtowych, z uwzględnieniem przy rozliczaniu reguły proporcjonalności. 
 

 



Zgodnie z regułą proporcjonalności: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grantobiorca jest zobowiązany do rozliczenia projektu objętego grantem na 
etapie końcowego wniosku o rozliczenie grantu pod względem finansowym 
proporcjonalnie do stopnia osiągnięcia założeń merytorycznych określonych 
we wniosku o powierzenie grantu, co jest określane analogicznie, jako 
„REGUŁA PROPORCJONALNOŚCI”.  
Decyzję o zastosowaniu proporcjonalnego rozliczenia grantu w stosunku do 
osiągniętych wskaźników i kryterium wyboru projektu podejmuje LGD w 
porozumieniu z SW. 

W przypadku niezrealizowania wskaźników lub niespełnienia 
kryterium wyboru projektu, LGD może uznać wszystkie lub 
odpowiednią część wydatków dotychczas rozliczonych w 
ramach projektu objętego grantem za niekwalifikowalne. 



Zgodnie z regułą proporcjonalności: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku niezrealizowania wskaźników Grantobiorca może również 
sam zwrócić się do LGD z wnioskiem o proporcjonalne rozliczenie grantu 
do poziomu osiągniętych wskaźników.  
We wniosku Grantobiorca powinien przedstawić przyczyny 
nieosiągnięcia w pełni założonych wskaźników oraz wykazać swoje 
starania zmierzające do osiągnięcia tych założeń lub wykazać 
wystąpienie tzw. siły wyższej.  
LGD w takiej sytuacji może podjąć decyzję o uznaniu części wydatków 
poniesionych przez Grantobiorcę za niekwalifikowalne i żądać ich zwrotu 



Warunkiem kwalifikowalności uczestnika projektu objętego grantem jest: 

• spełnienie przez niego kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie 
objętym grantem, potwierdzonych odpowiednim dokumentem urzędowym lub 
zaświadczeniem, a w przypadku braku możliwości uzyskania ww. dokumentu 
odpowiednim oświadczeniem uczestnika projektu; 
 

• uzyskanie danych o osobie fizycznej, o których mowa w załączniku nr 1 i 2 do 
rozporządzenia EFS, tj. m.in. płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie lub danych 
podmiotu, potrzebnych do monitorowania wskaźników kluczowych oraz przeprowadzenia 
ewaluacji oraz zobowiązanie osoby fizycznej do przekazania informacji na temat jej 
sytuacji po opuszczeniu projektu. 

  
   LGD udostępni Grantobiorcom dokumentację projektową związaną z realizacją 

projektu objętego grantem.  

 

 
 

 



PROCEDURA OCENY I WYBORU 
PROJEKTU  

OBJĘTEGO GRANTEM 
oraz  

 
KRYTERIA 



Procedura oceny i wyboru projektu objętego grantem 

Weryfikacja wstępna wniosku (pkt. IV Zasad) 

dokonywana jest na bieżąco w czasie wpływania wniosków, ale nie dłużej jak do 14 dni od 
daty zakończenia naboru wniosków.  

 

Na etapie weryfikacji wstępnej wniosku LGD ma możliwość jednorazowego wezwania  

wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/dokumentów mających niezbędne znaczenie na 
każdym etapie oceny i wyboru projektu przez Radę. 

  

Wezwanie podmiotu do złożenia uzupełnień wydłuża 45-dniowy termin na dokonanie 
przez LGD oceny i wyboru projektu o 7 dni. 

 

 

 

 

 



Procedura oceny i wyboru projektu objętego grantem 

 

 

 

 

 

Proces decyzyjny – proces oceny i wyboru wniosku o powierzenie grantu 
 
Rada dokonuje wyboru projektów, które są zgodne z LSR.   
 
Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy RLKS, za projekt zgodny z LSR uznaje się taki, który:   
1) zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w 
LSR wskaźników;   
2) jest zgodny z RPO WK-P na lata 2014-2020;   
3) jest zgodny z zakresem tematycznym projektu;   
4) jest objęty wnioskiem, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w Ogłoszeniu 
o naborze wniosków.  
 
Dla każdego ocenianego wniosku podejmowana jest uchwała Rady o zgodności/niezgodności 
projektu z LSR.  
 



Procedura oceny i wyboru projektu objętego grantem 

 

 

 

 

 

Kryteria oceny  
zgodności projektu  
z LSR i z RPO WK-P 

 
Projekt, który nie jest zgodny z LSR nie podlega dalszej ocenie według lokalnych 

kryteriów wyboru i tym samym nie podlega wyborowi.  

 
 
  



Procedura oceny i wyboru projektu objętego grantem 

Rada ustala listę projektów wybranych.  
 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów o miejscu na liście decyduje:  

- w pierwszej kolejności typ wnioskodawcy (preferencja podmiotów spoza sektora finansów  

publicznych),  

- w drugiej kolejności  liczba punktów w kluczowym lokalnym kryterium wyboru: Budżet projektu,  

- w trzeciej kolejność data i godzina wpływu wniosku w odpowiedzi na Ogłoszenie o  

naborze wniosków.  

Rada sporządza uchwałę w sprawie listy wniosków wybranych ze wskazaniem projektów, które 
mieszczą się w limicie środków wskazanym w danym Ogłoszeniu. 

 

W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zakończenia wyboru projektów następuje sporządzenie i  

wysłanie pism do wszystkich Wnioskodawców z informacją o wynikach oceny. 

 

 

 

 

 



Procedura oceny i wyboru projektu objętego grantem 

Procedura odwoławcza  

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu, który należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia  

doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru projektów.   
 

Prawo wniesienia protestu przysługuje od:                                                                                                                                                    

1)  negatywnej oceny zgodności projektu z LSR, albo                                                                                                                              

2)  nieuzyskania przez projekt minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru  

projektu, albo                                       

3) wyniku wyboru, który powoduje, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków wskazanej w  

Ogłoszeniu o naborze wniosków (okoliczność, że projekt nie mieści się w kwocie alokacji środków  

wskazanej w Ogłoszeniu o naborze nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu), albo  

4)  ustalenia przez LGD kwoty grantu niższej niż wnioskowana  

Szczegóły w pkt VI Zasad udzielania wsparcia. 

 

 

 



Procedura oceny i wyboru projektu objętego grantem 

W sytuacji obniżenia kwoty budżetu projektu przez Radę konieczne jest, przed podpisaniem 
Umowy o powierzenie grantu, dostosowanie przez wnioskodawcę kwoty budżetu do 
poziomu wynikającego z oceny przez Radę.  

 

Cel/e projektu oraz wskaźniki i poziom ich osiągnięcia pozostają bez zmian.  

 

Dostosowanie budżetu do kwoty ustalonej przez Radę odbywa się po złożeniu przez 
wnioskodawcę, w formie pisemnej, zgody na realizację projektu pomimo obniżonej 
kwoty wsparcia. 

 

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru, LGD zamieszcza na swojej stronie internetowej:   

⎯ listę projektów zgodnych z LSR,   

⎯ listę projektów wybranych,  

⎯ protokół z posiedzenia Rady dotyczący oceny i wyboru projektów 

 

 

 

 



WNIOSEK O POWIERZENIE 
GRANTU  

oraz  
ZAŁĄCZNIK 1  

BUDŻET PROJEKTU 
 



W ramach realizowanej  

Lokalnej Strategii Rozwoju „Gminy Powiatu Świeckiego” 

promowane będą: 

• Równość między kobietami i mężczyznami 

• Równość szans i niedyskryminacji  

 

zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) nr 1304/2013 

https://www.msz.gov.pl 



Podstawa prawna 

 

Wytyczne 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 zostały 

wydane na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 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.).   



Słownik pojęć 

 

Zasada równości szans i niedyskryminacji - umożliwienie wszystkim 

osobom – bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę lub 

pochodzenie etniczne, wyznawaną religię lub światopogląd, 

orientację seksualną – sprawiedliwego, pełnego uczestnictwa we 

wszystkich dziedzinach życia na jednakowych zasadach.     

W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji jest 

stosowane określenie: „zasada równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami”. W związku z 

tym, w przypadku tej zasady przesłanka dotycząca płci ma 

zastosowanie tylko pośrednie. 

 



WSPARCIE DORADCZE W BIURZE LGD  
zgodnie z Zasadami udzielania doradztwa - załącznik do Ogłoszenia 

 
Do 13 czerwca 2018 LGD zapewnia bezpłatne wsparcie doradcze  

w postaci bezpośrednich konsultacji w biurze LGD 
 

Obowiązują wcześniejsze zapisy na doradztwo :  
a. maksymalny czas pojedynczego doradztwa w biurze LGD – 60 minut,  

b. w okresie trwania danego naboru wniosków LGD zapewnia dwa dni w tygodniu o wydłużonym 
czasie otwarcia Biura – do godz. 18:00, 

c. wnioskodawca (korzystający po raz pierwszy ze wsparcia LGD) zobowiązany jest do wypełnienia 
Formularza przystąpienia do projektu oraz podpisania Oświadczenia uczestnika projektu. 

 
Formy zapisów na konsultacje:   

a.  telefonicznie na numer 52-33-01-832 w godzinach pracy Biura LGD,  
b.  e-mail: lgdswiecie@op.pl,  

 
 
 

.  

 

 



Lokalna Grupa Działania  
„Gminy Powiatu Świeckiego” 

86-100 Świecie, ul. Chmielniki 2b  
tel./ fax  (52) 33-01-832 

 
e-mail: lgdswiecie@op.pl 

www.lgdswiecie.pl 
 

Osoba do kontaktu: Sabina Noetzelmann 

http://www.lgdswiecie.pl/

