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Kryteria oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej 

Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11, 

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
 

Kryteria zgodności projektu z LSR  
Lp. Kryterium Uzasadnienie i źródło weryfikacji  Ocena 

1. Wniosek został złożony we 
właściwym terminie, do 
właściwej LGD i w 
odpowiedzi na właściwe 
Ogłoszenie o naborze 
wniosków. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o 
powierzenie grantu we właściwym terminie oraz we 
właściwym miejscu wskazanym w Ogłoszeniu o 
naborze i w odpowiedzi na właściwy nabór. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

2. Wniosek i załączniki (jeśli 
dotyczy) złożono na 
właściwych formularzach 
określonych w Ogłoszeniu i 
udostępnionych przez LGD. 
  

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną 
wersję wniosku i załączników (jeśli dotyczy) na 
formularzu/ach udostępnionym/ch przez LGD jako 
załącznik/i do Ogłoszenia o naborze wniosków. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

3. Wniosek wraz z załącznikami 
(jeśli dotyczy) został 
wypełniony w języku 
polskim. 

Ocenie podlega czy wniosek wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został sporządzony w języku polskim (język 
urzędowy). 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

4. Wniosek jest kompletny i 
zawiera wszystkie wymagane 
załączniki. 

Ocenie podlega czy wniosek zawiera wszystkie strony 
i załączniki określone w Ogłoszeniu o naborze oraz 
czy wszystkie wymagane pola są wypełnione.  
Ocenie podlega również czy załączono wersję 
elektroniczną wniosku. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

5. Wniosek w wersji papierowej 
został opatrzony 
wymaganym w Ogłoszeniu 
podpisem osoby/osób 
upoważnionej/ych 
wskazanej/ych we wniosku. 
W przypadku, gdy podpis jest 
nieczytelny, należy opatrzyć 
go pieczęcią imienną.  

Ocenie podlega czy wniosek jest podpisany przez 
osobę/y do tego upoważnioną/e.  
Kryterium weryfikowane na podstawie treści 
wniosku i załączników (jeśli dotyczy) oraz 
dokumentów rejestrowych wnioskodawcy. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku  
 
 

 
 

6. Wnioskowana kwota grantu 
lub wartość projektu mieści 
się w limicie dofinansowania 
lub wartości projektu 
wskazanym w Ogłoszeniu o 
naborze. 

Ocenie podlega, czy wnioskowana kwota grantu lub 
wartość projektu mieści się w limicie dofinansowania 
lub wartości projektu wskazanym w Ogłoszeniu o 
naborze. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

7. Okres i termin realizacji 
projektu jest zgodny z 
zapisami określonymi w 
Ogłoszeniu o naborze. 
 

Ocenie podlega czy okres i termin realizacji projektu 
jest zgodny z zapisami określonymi w naborze 
wniosków. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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8.  Projekt jest zgodny z 
Regionalnym Programem 
Operacyjnym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 oraz 
Szczegółowym Opisem Osi 
Priorytetowych RPO WK-P 
2014-2020 oraz z 
Ogłoszeniem o naborze 
wniosków. 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-
2020 oraz SzOOP działanie 11.1 oraz z Ogłoszeniem o 
naborze wniosków w zakresie m.in.: 
- zgodności z typem wnioskodawcy; 
- zgodności z typem projektu; 
- zgodności grupy docelowej z typem projektu oraz 
obszarem realizacji projektu; 
 - zgodności wysokości wkładu własnego; 
- zgodności z limitami i ograniczeniami w realizacji 
projektu oraz limitami dotyczącymi maksymalnej 
wartości cross-financingu i zakupionych środków 
trwałych; 
- prawidłowego sposobu składania wniosku. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

9. Wskaźnik efektywności 
zatrudnieniowej jest 
określony na minimalnym 
wymaganym poziomie (jeśli 
dotyczy). 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektu, który zakłada 
aktywizację społeczno-zawodową.  
 

Ocenie podlega wartość wskaźnika efektywności 
zatrudnieniowej. 
Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza 
odsetek uczestników projektu, którzy po zakończeniu 
udziału w projekcie podjęli zatrudnienie. Wymagany 
minimalny poziom wskaźnika efektywności określa 
załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków. Pomiar 
efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie ze 
sposobem określonym dla efektywności 
zatrudnieniowej wskazanym w załączniku do 
Ogłoszenia o naborze wniosków.  
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

   
 

10. Wskaźnik efektywności 
społecznej jest określony na 
minimalnym wymaganym 
poziomie (jeśli dotyczy). 

Kryterium nie dotyczy projektu typu 3 Ekonomia 
społeczna  

 
Ocenie podlega wartość wskaźnika efektywności 
społecznej. 
Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, które skorzystały z usług aktywnej 
integracji o charakterze społecznym, zawodowym, 
edukacyjnym i/lub zdrowotnym. Wymagany 
minimalny poziom wskaźnika efektywności określa 
załącznik do Ogłoszenia o naborze wniosków. Pomiar 
efektywności społecznej odbywa się zgodnie ze 
sposobem określonym dla efektywności społecznej 
wskazanym w załączniku do Ogłoszenia o naborze 
wniosków.  
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

   
 

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

Ocenie podlega czy wsparcie w projekcie jest 
skierowane do osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym i ich otoczenia (jeśli 
dotyczy) z terenu objętego LSR (osoby zamieszkające 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).  
Dodatkowo w przypadku typu 3 ocenie podlega czy 
projekt skierowany jest do podmiotów ekonomii 
społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, 
mających siedzibę na obszarze LSR.  

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

12. Zgodność projektu z 
obszarem realizacji projektu, 
który został wskazany w 
Zasadach udzielania 
wsparcia. 

Ocenie podlega czy zaplanowany projekt będzie 
realizowany na obszarze wskazanym w Zasadach 
udzielania wsparcia na projekty objęte grantem. 
Co do zasady wszystkie działania w ramach projektu 
należy realizować na obszarze LSR, tylko w 
szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. gdy 
dana forma wsparcia nie jest dostępna na danym 
obszarze), możliwa jest realizacja poza obszarem LSR, 
jednak wyłącznie w obrębie województwa kujawsko-
pomorskiego. Niemniej jednak taka sytuacja wymaga 
szczegółowego uzasadnienia we wniosku o 
powierzenie grantu. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

13.  Wydatki przewidziane w 
projekcie nie są i nie będą 
współfinansowane z innych 
unijnych instrumentów 
finansowych. 

Ocenie podlega czy wydatki przewidziane w projekcie 
nie są i nie będą współfinansowane z innych unijnych 
instrumentów finansowych. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. Kryterium dodatkowo weryfikowane 
w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną 
część wniosku o powierzenie grantu. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

14. Projekt przyczyni się do 
realizacji: 
1. przynajmniej jednego 
PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR 
2. przynajmniej jednego CELU 
SZCZEGÓŁOWEGO LSR 
3. CELU OGÓLNEGO LSR 
poprzez osiągnięcie 
zaplanowanych w LSR 
wskaźników. 

Ocenie podlega zgodność projektu z założonym w 
LSR: celem głównym (ogólnym) oraz 
odpowiadającymi mu celami szczegółowymi i 
wskaźnikami. 
Ocenie podlega zgodność z określonym w LSR 
przedsięwzięciem. 
Ocenie podlega czy w projekcie założono wszystkie 
możliwe do osiągnięcia, w ramach typu projektu, 
wskaźniki oraz stopień ich wykonalności, w tym: 
- adekwatność i założona do osiągnięcia wartość 
wskaźników; 
- czy wartości wskaźników zostały prawidłowo 
oszacowane; 
- czy projekt zakłada realizację celu głównego i 
szczegółowych przez osiąganie zaplanowanych 
wskaźników; 
- opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do 
pomiaru wskaźników i częstotliwości pomiaru. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE  
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

15. Projekt jest zgodny z 
zakresem tematycznym, 
który został wskazany w 
Ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 

Ocenie podlega zgodność projektu z zakresem 
tematycznym wskazanym w Ogłoszeniu o naborze 
wniosków.  
Zakres tematyczny wynika z LSR i jest co do zasady 
spójny z typem projektu określonym w SZOOP RPO 
WK-P. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

16. Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na 
podstawie: 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869), 

b) 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), 

c) 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 2019 r. poz. 628). 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. Kryterium dodatkowo weryfikowane 
w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną 
część wniosku o powierzenie grantu. 

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

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył 
oświadczenie, że: 
a) projekt nie został fizycznie zakończony lub w 

pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku w 
rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 
1303/2013; 

b) nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem 
złożenia wniosku 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; 

c) projekt 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 zgodnie z art. 125 ust. 
3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. Kryterium dodatkowo weryfikowane 
w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną 
część wniosku o powierzenie grantu. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

18. Wkład własny stanowi co 
najmniej 5,00 % wydatków 
kwalifikowalnych. 

Ocenie podlega poziom wkładu własnego.  
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE  
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
19. Projekt przewiduje efekty w 

postaci uzyskania kwalifikacji 
lub nabycie kompetencji w 
rozumieniu Wytycznych w 
zakresie monitorowania 
postępu rzeczowego 
realizacji programów 
operacyjnych na lata 2014-
2020 (jeśli dotyczy). 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektu, który zakłada 
aktywizację społeczno-zawodową. 
 

Ocenie podlega zgodność projektu z aktualnymi 
Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu 
rzeczowego realizacji programów operacyjnych na 
lata 2014-2020. 
Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć 
określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), 
których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone 
przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie z 
ustalonymi standardami.  Nadanie kwalifikacji 
następuje w wyniku walidacji i certyfikacji. 

TAK/NIE/ NIE 
DOTYCZY 

 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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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: 
I Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia 
wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 
który będzie poddany ocenie; 
II Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, tj. 
efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy w 
wyniku przeprowadzonych działań projektowych; 
III Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na 
podstawie opracowanych kryteriów oceny po 
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie; 
IV Porównanie – porównanie uzyskanych wyników 
etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami 
(określonymi na etapie II z efektami uczenia się) po 
zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

20. Projekt jest zgodny z 
właściwymi przepisami 
prawa unijnego i krajowego, 
w tym dotyczącymi 
zamówień publicznych, 
pomocy publicznej lub 
pomocy de minimis (jeśli 
dotyczy). 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwymi 
przepisami prawa unijnego i krajowego. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. Kryterium dodatkowo weryfikowane 
w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną 
część wniosku o powierzenie grantu. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

 

21. Projekt zakłada prawidłowy 
poziom kosztów 
administracyjnych. 

Ocenie podlega czy w budżecie projektu suma 
kosztów administracyjnych jest zgodna ze SzOOP 
RPO WK-P na lata 2014-2020 i nie przekracza 20% 
wnioskowanego dofinansowania (grantu). 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji, w szczególności załącznika nr 1 do 
wniosku o powierzenie grantu pn. „Budżet projektu”. 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY  

 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

22. Projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans i 
niedyskryminacji, w tym 
dostępności dla osób z 
niepełnosprawnościami. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności 
dla osób z niepełnosprawnościami określoną w art. 7 
rozporządzenia 1303/2013. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE  
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

23. Projekt jest zgodny z zasadą 
równości szans kobiet i 
mężczyzn w oparciu o 
standard minimum. 

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

TAK/NIE  
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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24. Projekt jest zgodny z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.
  

Ocenie podlega czy projekt 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. Wnioskodawca powinien zadbać o 
równowagę pomiędzy nimi. Projekty powinny budzić 
świadomość społeczności w zakresie 
odpowiedzialności za środowisko naturalne, 
przekazywać informacje w jaki sposób i w jakim 
zakresie realizowane przedsięwzięcie wpływa na 
otoczenie. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

TAK/NIE  
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

 

 

Lokalne kryteria wyboru 
WAŻNE! Ocenie wg lokalnych kryteriów punktowych podlegają wyłącznie projekty zgodne z LSR. 
Przyznanie 0 pkt w pojedynczym kryterium lokalnym nie eliminuje projektu z oceny. 

 

Wspólne kryteria wyboru dla typu projektu 1, 2, 3 
L.p. Kryterium Uzasadnienie i źródło weryfikacji Punktacja 

1. Potencjał 
wnioskodawcy. 

Ocenie podlega opis potencjału kadrowego oraz 
zasobów lokalowych i sprzętowych, które 
wnioskodawca wykorzysta na potrzeby realizacji 
projektu.  
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 
 

 

Max 4 pkt  
Punkty sumują się w sytuacji, gdy 
wnioskodawca spełnia kilka 
warunków. 
 

2 pkt - wnioskodawca ma 
wystarczający potencjał 
kadrowy 
 

2 pkt – wnioskodawca ma 
wystarczające zasoby lokalowe i 
sprzętowe 
 

0 pkt – brak potencjału  

2. Doświadczenie 
wnioskodawcy. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca posiada 
doświadczenie w realizacji projektów unijnych i 
pozaunijnych.  
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 
 

 

Punkty nie sumują się. 
 

2 pkt - wnioskodawca wykazał 
co najmniej 2 zakończone i 
całkowicie rozliczone projekty/ 
działania 

 
1 pkt – wnioskodawca wykazał 
jeden zakończony i całkowicie 
rozliczony projekt/ działanie 
 
0 pkt – wnioskodawca nie 
posiada doświadczenia  

3. Wnioskodawca 
prowadzi biuro 
projektu na 
obszarze LSR. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca prowadzi 
działalność na obszarze LSR przez okres co najmniej 
jednego roku przed dniem złożenia wniosku o 
powierzenie grantu w odpowiedzi na Ogłoszenie o 
naborze. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji, w szczególności dokumentów 
rejestrowych. 

2 pkt - wnioskodawca spełnia 
kryterium 

 
0 pkt - wnioskodawca nie 
spełnia kryterium     
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4. Typ wnioskodawcy. Preferowane będą projekty realizowane przez 
podmioty spoza sektora publicznego. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 
 

3 pkt - wnioskodawca spoza 
sektora publicznego 

 
0 pkt - wnioskodawca 
reprezentuje sektor publiczny     

5. KRYTERIUM 
KLUCZOWE 
 
Projekt wynika z 
Gminnego/ 
Lokalnego 
Programu 
Rewitalizacji. 
 

Preferowane są projekty wpisane w Gminny/Lokalny 
Program Rewitalizacji, co pozwoli na efektywne 
wdrażanie założeń Projektu Grantowego, który 
wspierać ma działania przyczyniające się do 
rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości - 
w szczególności o dużej koncentracji negatywnych 
zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia 
społeczno-gospodarczego danego obszaru i 
poprawy warunków uczestnictwa osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
zamieszkujących obszary problemowe w życiu 
społecznym i gospodarczym.  
Ocenie podlega: 
- czy projekt znajduje się na liście 
przedsięwzięć/projektów rewitalizacyjnych z EFS w 
Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji, 
posiadającego pozytywną opinię IZ RPO i wpisanego 
do Wykazu programów rewitalizacji Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego oraz 
- zgodność projektu z Gminnym/Lokalnym 
Programem Rewitalizacji obejmującym obszar LSR w 
zakresie nazwy projektu, celu, wskaźników oraz 
obszaru rewitalizacji, 
- czy projekt wykazuje powiązania działań miękkich 
planowanych w ramach osi 11 EFS z działaniami z osi 
7 z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji w 
co najmniej jednym z aspektów: społecznym, 
gospodarczym, fizycznym.  
Kryterium nie dotyczy projektu typu 3 Ekonomia 
społeczna Kryterium weryfikowane na podstawie 
złożonej dokumentacji. 

15 pkt – projekt wynika z 
GPR/LPR lub jest typu  
 
0 pkt – projekt nie wynika z 
GPR/LPR 

6. 
 

Promocja LGD i LSR. 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 LGD i LSR.  
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 
 

Punkty nie sumują się. 
 
3 pkt - co najmniej dwie różne 
formy promowania LGD i LSR 
 
1 pkt - jedna forma promocji 
LGD i LSR 
 
0 pkt – brak promocji LGD i LSR 
 

7. Doradztwo w biurze 
LGD. 
 
 
 

Ocenie podlega czy wnioskodawca korzystał ze 
wsparcia doradczego oferowanego przez biuro LGD.  
 

Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie 
przygotowania wniosku o powierzenie grantu 
korzystali ze wsparcia doradczego oferowanego 
przez LGD w formie bezpośredniej wizyty w biurze 
LGD w sposób zasadny.  
Zasadność wsparcia rozumie się jako udzielenie 
wsparcia związanego z prawidłowym wypełnieniem 

3 pkt. - wnioskodawca korzystał 
z doradztwa w biurze LGD w 
zakresie przygotowania 
wniosku o powierzenie grantu 
 
0 pkt. - wnioskodawca nie 
korzystał z doradztwa w biurze 
LGD w zakresie przygotowania 
wniosku o powierzenie grantu 
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wniosku i załączników w konkretnych kwestiach, 
które są problematyczne pomimo korzystania z 
instrukcji i zasad udzielania wsparcia na projekty 
objęte grantem. 
Kryterium ma na celu zapewnienie jak najwyższej 
jakości składanych wniosków oraz ma wpłynąć na 
prawidłową realizację działań i osiągnięcie 
założonych wskaźników. 
 

Doradztwo odbywa się zgodnie z przyjętymi przez 
zarząd LGD zasadami udzielania doradztwa 
zamieszczonymi na stronie internetowej LGD 
(www.lgdswiecie.pl) oraz w ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 
Weryfikacja w oparciu o dane biura LGD (karty 
doradztwa). 

 

8. 
 

KRYTERIUM 
KLUCZOWE 
 
Budżet projektu – 
wydatki. 

Ocenie podlega m.in. czy: 
- wydatki są zgodne z aktualnymi Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
Europejskiego  
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 
lata  
2014-2020, 
- koszty administracyjne są zgodne z katalogiem 
kosztów wskazanym w Zasadach udzielania wsparcia 
na projekty objęte grantem. 
- wydatki nie przekraczają stawek maksymalnych 
wskazanych w katalogu stawek maksymalnych 
stanowiącym załącznik do Ogłoszenia o naborze 
wniosków, 
[Zawyżone wydatki ulegają stosownemu obniżeniu przez Radę 
w takcie oceny i wyboru projektu celem zapewnienia zgodności 
z katalogiem stawek maksymalnych.], 

- wnioskodawca załączył 2-3 oferty cenowe, na 
podstawie których oszacował wydatki na zakup 
sprzętu, wyposażenia, środków trwałych. 
 

Sprawdzeniu podlega ilość uchybień w budżecie 
projektu, mających wpływ na obniżenie kwoty 
grantu.  
 

Przez uchybienie rozumie się stwierdzenie wydatków w 
szczególności: 
- niekwalifikowalnych,  
- niezgodnych z katalogiem kosztów administracyjnych, 
- przekraczających stawki określone w katalogu stawek 
maksymalnych, 
- niezgodnych z cenami rynkowymi. 

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji, w szczególności załącznika nr 1 do 
wniosku o powierzenie grantu pn. „Budżet 
projektu”. 

Max 15 pkt. 
Punkty nie sumują się. 
 
15 pkt. – brak uchybień w 
budżecie projektu 
 
10 pkt. – uchybienia w 
budżecie projektu powodują 
obniżenie kwoty grantu do 5% 
 
5 pkt. – uchybienia w budżecie 
projektu powodują obniżenie 
kwoty grantu do 10% 
 
1 pkt. – uchybienia w budżecie 
projektu powodują obniżenie 
kwoty grantu do 20% 
 
0 pkt. – uchybienia w budżecie 
projektu powodują obniżenie 
kwoty grantu powyżej 20% 
 
UWAGA: Uchybienia w 
budżecie projektu powodujące 
obniżenie kwoty grantu 
powyżej 20% stanowią o 
nierealności wykonania 
projektu. 

9. 
 
 
 
 
 
 

Budżet projektu – 
jakość. 
 
 
 
 
 

Ocenie podlega m.in. czy: 
- wydatki wynikają bezpośrednio z opisanych działań 
oraz przyczyniają się do osiągnięcia wskaźników 
produktu i rezultatu projektu w sposób adekwatny i 
efektywny, 
– koszty administracyjne są racjonalne, w 
szczególności pod względem obciążenia w czasie 

Max 8 pkt. 
Punkty nie sumują się. 
 
8 pkt. – brak uchybień 
jakościowych w budżecie 
projektu 
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personelu projektu, zakupu wyposażenia do biura, 
wydatków na utrzymanie biura,  
- każda pozycja w budżecie projektu jest 
uzasadniona, w tym wskazano metodologię 
wyliczenia kosztu 
-  wskazano prawidłowe jednostki miary wydatków. 
 

Ocenie podlega jakość opisu/uzasadnienia wydatku.  
 

Sprawdzeniu podlega ilość uchybień jakościowych w 
budżecie projektu.  
 

Przez uchybienie jakościowe rozumie się stwierdzenie 
wydatków w szczególności: 
- niezwiązanych bezpośrednio z planowanymi w projekcie 
działaniami, 
- nieuzasadnionych, w tym brak metodologii wyliczenia 
kosztu, 
- nieracjonalnych - koszty administracyjne 
oraz błędy rachunkowe, obliczeniowe.    

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji, w szczególności załącznika nr 1 do 
wniosku o powierzenie grantu pn. „Budżet 
projektu”. 

4 pkt. – 1-3 uchybienia 
jakościowe w budżecie projektu  
 
1 pkt. – 4-6 uchybień 
jakościowych w budżecie 
projektu  
 
0 pkt. – 7 i więcej uchybień 
jakościowych w budżecie 
projektu  

Specyficzne kryteria wyboru dla typu projektu 1: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowych, w tym 1c- KLUBY MŁODZIEŻOWE i 1f – INNE Z OBSZARU INTEGRACJI O CHARAKTERZE 
ŚRODOWISKOWYM 

1. Program 
rówieśniczy. 

Kryterium sprawdza czy wnioskodawca zakłada 
realizację programu rówieśniczego, który stanowi 
kompleksowe działanie profilaktyczne, opierające 
się na prawidłowościach rozwojowych okresu 
dojrzewania, wykorzystujące aktywność własną 
młodzieży w rozwiązywaniu istotnych dla niej 
problemów.  
 

Program rówieśniczy polega na organizowaniu 
liderów /doradców, którzy pomagają rówieśnikom w 
różnych sferach ich funkcjonowania, m.in: 
1. Edukacyjnej - (pomoc w nauce) – uczniowie klas 
starszych pomagają młodszym kolegom w 
zrozumieniu materiału szkolnego; 
2. Działania o charakterze socjoterapeutycznym – 
(pomoc w zajęciach o charakterze 
socjoterapeutycznym) - promowaniu pozytywnych 
wzorców zachowań, wspieranie kolegów w 
pokonywaniu trudności w relacjach z innymi; 
3. Profilaktycznej (pomoc w akcjach 
profilaktycznych) – promowaniu zdrowego stylu 
życia, przeciwdziałanie 
uzależnieniom podczas akcji profilaktycznych; 
4. Mediacyjnej (pomoc w mediacjach) – 
rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych, w 
sytuacjach problemowych. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

2 pkt – projekt zakłada 
wdrożenie programu 
rówieśniczego 
 
0 pkt - projekt nie zakłada 
wdrożenia programu 
rówieśniczego 

2.  Wyższy niż 
wymagany poziom 
wskaźnika 

Preferowane będą projekty o wyższym niż 
wymaganym poziomie wskaźnika efektywności 
społecznej.  

Punkty nie sumują się. 
 
5 pkt - projekt zakłada poziom 
wyższy do 10 %  
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efektywności 
społecznej. 

Wymagany minimalny poziom wskaźnika 
efektywności określa załącznik do Ogłoszenia o 
naborze wniosków. Pomiar efektywności społecznej 
odbywa się zgodnie ze sposobem określonym dla 
efektywności społecznej wskazanym w załączniku do 
Ogłoszenia o naborze wniosków. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

 
3 pkt - projekt zakłada poziom 
wyższy do 5 % 
 
0 pkt – projekt zakłada 
wymagany minimalny poziom  

Specyficzne kryteria wyboru dla typu projektu 1: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowych, w tym 1e – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA i 1d – KLUBY PRACY 

1. Wsparcie osób z 
grup 
defaworyzowanych 
określonych w LSR. 

Preferuje się projekty, które na etapie rekrutacji do 
projektu objętego grantem premiować będą osoby 
zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
mające jednocześnie co najmniej jeden z 
wymienionych statusów: 
- kobieta, 
- osoba powyżej 50 r.ż., 
- osoba bezrobotna- osoba bierna zawodowo. 
Diagnoza obszaru LSR jednoznacznie wykazała grupy 
defaworyzowane, które są w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy i wymagają kompleksowej i 
efektywnej aktywizacji społeczno-zawodowej, która 
zapewni im skuteczne wejście na rynek pracy.  
Osoby z grupy defaworyzowanej określone w LSR: 
1. Osoby młode 18-29 r.ż., w tym absolwenci szkół 
2. Osoby starsze powyżej 50 r.ż. 
3. Osoby bezrobotne oraz bierne zawodowo 
4. Osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym* 
5. Kobiety 
 

* w rozumieniu definicji zawartej 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” 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

3 pkt. – projekt preferuje 
wsparcie dla osób z grupy 
defaworyzowanej określonej w 
LSR 
 
0 pkt. – projekt nie preferuje 
wsparcia dla osób z grupy 
defaworyzowanej określonej w 
LSR 

2. Wyższy niż 
wymagany poziom 
wskaźnika 
efektywności 
zatrudnieniowej. 

Preferowane będą projekty o wyższym niż 
wymaganym poziomie wskaźnika efektywności 
zatrudnieniowej, tj. odsetku osób pracujących po 
opuszczeniu programu.  
Wymagany minimalny poziom wskaźnika 
efektywności określa załącznik do Ogłoszenia o 
naborze wniosków. Pomiar efektywności 
zatrudnieniowej odbywa się zgodnie ze sposobem 
określonym dla efektywności zatrudnieniowej 
wskazanym w załączniku do Ogłoszenia o naborze 
wniosków. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

Punkty nie sumują się. 
 
5 pkt - projekt zakłada poziom 
wyższy do 10 %  
 
3 pkt - projekt zakłada poziom 
wyższy do 5 % 
 
0 pkt – projekt zakłada 
wymagany minimalny poziom  

Specyficzne kryteria wyboru dla typu projektu 2: Działania wspierające rozwiązania w zakresie 
organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej, w tym:  
2a – USŁUGI WZAJEMNOŚCIOWE, SAMOPOMOCOWE, 
2b – LIDER LUB ANIMATOR AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ, 2c – INNE ROZWIĄZANIA W 
ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ 
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1. Międzypokoleniowe 
działania. 

Preferowane są projekty zakładające rozwiązania, 
które pozwalają na organizowanie i animację 
społeczności lokalnej w każdej grupie wiekowej z 
zachowaniem zasad horyzontalnych. Zapobiegnie to 
planowaniu „zamkniętych działań” skierowanych 
tylko do jednej z grup społeczności lokalnej, co 
powoduje, że działania takie nie angażują, nie 
animują ani nie integrują osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym ze społecznością 
mieszkańców.  
Preferowane działania powinny włączać osoby 
zagrożone wykluczeniem społecznym w działania na 
rzecz mieszkańców, ale także włączać mieszkańców 
w działania na rzecz osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym.  

Punkty nie sumują się. 
 
3 pkt – realizacja 3 i więcej 
inicjatyw międzypokoleniowych 
 
1 pkt – realizacja 2 inicjatywy 
międzypokoleniowe 
 

0 pkt – projekt zakłada 1 
inicjatywę międzypokoleniową 

2.  Wyższy niż 
wymagany poziom 
wskaźnika 
efektywności 
społecznej. 

Preferowane będą projekty o wyższym niż 
wymaganym poziomie wskaźnika efektywności 
społecznej.  
Wymagany minimalny poziom wskaźnika 
efektywności określa załącznik do Ogłoszenia o 
naborze wniosków. Pomiar efektywności społecznej 
odbywa się zgodnie ze sposobem określonym dla 
efektywności społecznej wskazanym w załączniku do 
Ogłoszenia o naborze wniosków. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

Punkty nie sumują się. 
 
5 pkt - projekt zakłada poziom 
wyższy do 10 %  
 
3 pkt - projekt zakłada poziom 
wyższy do 5 % 
 
0 pkt – projekt zakłada 
wymagany minimalny poziom  

Specyficzne kryteria wyboru dla typu projektu 3: EKONOMIA SPOŁECZNA 

1. Inicjatywy. Ocenie podlega liczba inicjatyw dotyczących rozwoju 
ekonomii społecznej przewidzianych do realizacji 
przez wnioskodawcę w ramach przyznanego grantu. 
Przez inicjatywę dotyczącą rozwoju ekonomii 
społecznej rozumie się działania wspierające 
budowanie i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-
społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych poprzez organizację i 
przeprowadzenie: 
- spotkań 
- konferencji 
- forów 
- seminariów 
- wizyt studyjnych (wyłącznie w obrębie 
województwa kujawsko-pomorskiego) 
- innych form, które wspierają rozwój gospodarki 
społecznej i przedsiębiorczości społecznej   
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

10 pkt – realizacja 5 i więcej 
inicjatyw 
 
0 pkt – realizacja 4 lub mniej 
inicjatyw 

 

 

 Suma punktów w ramach typu projektu: 
 

max 

CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA KAŻDEGO TYPU PROJEKTU 55 

1c- KLUBY MŁODZIEŻOWE  
1f – INNE Z OBSZARU INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM 7 

1e – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA  
1d – KLUBY PRACY 

8 



 

12 
 

2a – USŁUGI WZAJEMNOŚCIOWE, SAMOPOMOCOWE, 
2b – LIDER LUB ANIMATOR AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ, 
2c – INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI 
SPOŁECZNEJ 

8 

3 – EKONOMIA SPOŁECZNA 10 
 

WARUNKI WYBORU PROJEKTU DO POWIERZENIA GRANTU:  

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

oraz 

2) Uzyskanie minimum punktów w ramach typu projektu:  
 

Suma punktów w ramach typu projektu, z uwzględnieniem punktów z 
części wspólnych kryteriów: 
 

MAX 
MIN 

[60% punktów 
maksymalnych] 

1c- KLUBY MŁODZIEŻOWE  
1f – INNE Z OBSZARU INTEGRACJI O CHARAKTERZE ŚRODOWISKOWYM 

62,0 37,2 

1e – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA  
1d – KLUBY PRACY 
 

63,0 37,8 

2a – USŁUGI WZAJEMNOŚCIOWE, SAMOPOMOCOWE, 
2b – LIDER LUB ANIMATOR AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ, 
2c – INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI 
LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ 

63,0 37,8 

 

3 – EKONOMIA SPOŁECZNA 65,0 39,0 
 


