Załącznik nr 4 do ogłoszenia o naborze wniosków
Konkurs LGD nr 2/2018/EFS/PG

załącznik nr 1
do uchwały nr 2
Zarządu Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki
z dnia 20.08.2018r.
KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW

B. Kryteria oceny i wyboru projektów, które zostaną objęte grantem w ramach
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020 (LSR),
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 11,
Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
Ustalając kryteria wyboru grantów w ramach danego działania brano pod uwagą szczególnie możliwość ukierunkowaniaoperacji w obszary priorytetowe dla
LGD.
Ponadto:
➢ kryteria powinny być przejrzyste, obiektywne i niedyskryminujące dając możliwość przejrzystej oceny operacji,
➢ kryteria powinny być powiązane z diagnozą obszaru,
➢ przyczyniające się do wyboru grantobiorców, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu
➢ kryteria powinny być mierzalne
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➢

kryteriapowinny posiadać dodatkowe opisy/definicje

➢

kryteria powinny być dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale
minimum-maksimum

➢

zasadyustalania lub zmiany kryteriów są przejrzyste

Opracowując katalog kryteriów przyjęto założenie, że powinny one spełniać wszystkie wymienione powyżej założenia. W ten sposób każde ze wskazanych
kryteriów wyboru grantów w ramach każdego z działań jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne.
W ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru nie jest możliwe przyznanie w ramach danego kryterium punktów cząstkowych.
LGD w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru przyznaje punkty tylko wynikające z tabeli.

Kryteria zgodności projektu z LSR oraz z RPO WK-P
Lp.

Kryterium

Uzasadnienie

1.

Wniosek został złożony we
właściwym terminie, do
właściwej LGD i w odpowiedzi na
właściwe Ogłoszenie o naborze
wniosków.
Wniosek i załączniki (jeśli
dotyczy) złożono na właściwych
formularzach określonych w
Ogłoszeniu i udostępnionych
przez LGD.
Wniosek jest kompletny i zawiera
wszystkie wymagane załączniki.

Ocenie podlega czy grantobiorca złożył wniosek o powierzenie grantu
we właściwym terminie oraz we właściwym miejscu wskazanym w
Ogłoszeniu o naborze i w odpowiedzi na właściwy konkurs.

2.

3.

4.

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

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.
Czy wniosek o powierzenie grantu Ocenie podlega zgodność projektu z RPO WK-P 2014-2020 oraz SzOOP
jest zgodny z Regionalnym
działanie 11.1 w zakresie m.in.:
Programem Operacyjnym
-zgodności z typem beneficjenta;
Województwa Kujawsko-zgodności z typem projektu;
Pomorskiego na lata 2014-2020
-zgodności grupy docelowej z typem projektu oraz obszarem realizacji
oraz Szczegółowym Opisem Osi
projektu;
Priorytetowych RPO WK-P 2014-zgodności wysokości wkładu własnego;

Ocena
TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

Źródło weryfikacji
kryterium
Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
Kryterium
weryfikowane na
podstawie treści
wniosku o
powierzenie grantu
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2020.

5.

6.

7.

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.

-zgodności z limitami i ograniczeniami w realizacji projektu oraz limitami
dotyczącymi maksymalnej wartości cross-financingu i zakupionych
środków trwałych.
Ocenie podlega czy wniosek jest podpisany przez osobę/y do tego
upoważnioną/e.

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

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).

Grantobiorca prowadzi biuro
projektu na obszarze LSR.

Ocenie podlega czy biuro projektu znajduje się na obszarze LSR.

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

8.

9.

Projekt jest zgodny z zakresem
tematycznym, który został
wskazany w Ogłoszeniu o naborze
wniosków.
Grantobiorcanie podlega
wykluczeniu z możliwości
otrzymania dofinansowania ze
środków Unii Europejskiej.

Ocenie podlega zgodność projektu z zakresem tematycznym wskazanym
w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

Ocenie podlega czy grantobiorca nie podlega wykluczeniu z możliwości
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie:
a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870),
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. 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 2016 r. poz. 1541).
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane na
podstawie treści
wniosku i załączników
(jeśli dotyczy) oraz
dokumentów
rejestrowych
grantobiorcy
Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji oraz
dokumentów
rejestrowych
grantobiorcy
Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
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10. Realizacja projektu jest zgodna z
przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125
ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia
1303/2013.

11. Czy wnioskowana kwota
dofinansowania lub wartość
projektu mieści się w limicie
dofinansowania lub wartości
projektu wskazanym w
ogłoszeniu o naborze.
12. Czy projekt zakłada prawidłowy
poziom kosztów
administracyjnych (dotyczy
projektów objętych grantem)
13. Wydatki przewidziane w
projekcie nie są
współfinansowane z innych
unijnych instrumentów
finansowych.
14. Projekt jest zgodny z właściwymi
przepisami prawa unijnego i
krajowego.

integralną część wniosku o powierzenie grantu.
Ocenie podlega czy grantobiorca 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 w oparciu o oświadczenie stanowiące
integralną część wniosku o powierzenie grantu.
Ocenie podlega, czy wnioskowana kwota dofinansowania lub wartość
projektu mieści się w limicie dofinansowania lub wartości projektu
wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Ocenie podlega czy koszty administracyjne w projektach objętych
grantem nie przekraczają 20% wnioskowanego dofinansowania.

Ocenie podlega czy wydatki przewidziane w projekcie nie są
współfinansowane z innych unijnych instrumentów finansowych.
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące
integralną część wniosku o powierzenie grantu.
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa
unijnego i krajowego.
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące
integralną część wniosku o powierzenie grantu.

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

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

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji

Kryterium
weryfikowane na
podstawie treści
wniosku o
powierzenie grantu
Kryterium
weryfikowane na
podstawie treści
wniosku o
powierzenie grantu
Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
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15. Okres i termin realizacji projektu
jest zgodny z określonym w
naborze wniosków.

Ocenie podlega czy okres i termin realizacji projektu jest zgodny z
zapisami określonymi w naborze wniosków.

16. Zgodność projektu z obszarem
realizacji projektu, który został
wskazany w naborze wniosków.

Ocenie podlega czy zaplanowany projekt będzie realizowany na
obszarze wskazanym w naborze wniosków.
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.

17. Zgodność grupy docelowej do
typu projektu i do obszaru
wsparcia.

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.
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;
- opis źródeł weryfikacji/ pozyskania danych do pomiaru wskaźników i
częstotliwości pomiaru.

18. W projekcie zaplanowano
wskaźniki adekwatne dla typu
projektu, które zostały wskazane
w naborze wniosków.

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

20. Wskaźnik efektywności

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają aktywizację
społeczno-zawodową.
Ocenie podlega wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej.
Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek uczestników
projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie podjęli
zatrudnienie. Pomiar efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie
ze sposobem określonym dla efektywności zatrudnieniowej wskazanym
w aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy
na lata 2014-2020.
Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają:

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE/NIE DOTYCZY
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji

Kryterium
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a) 1c kluby młodzieżowe i 1f i inne z obszaru aktywnej integracji o
charakterze środowiskowym
b) 1e aktywizacja społeczno-zawodowa i 1d kluby pracy
c) 2a usług wzajemnościowych, samopomocowych,
2b lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
2c i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i
animacji społecznej.
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. Pomiar efektywności społecznej
odbywa się zgodnie ze sposobem określonym w Wytycznych w zakresie
realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania
ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu
Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata
2014-2020 (z dnia 24.10.2016).

niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji

21. W ramach projektu zapewniono
trwałość utworzonych miejsc
świadczenia usług społecznych
przez okres co najmniej
odpowiadający okresowi
realizacji projektu (jeśli dotyczy).

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają 1a kluby
samopomocy i 1b świetlice środowiskowe.
Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych w ramach projektu
miejsc świadczenia usług społecznych przez okres co najmniej
odpowiadający okresowi realizacji projektu. Trwałość musi być
zapewniona z innego źródła niż środki europejskie.
Trwałość rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług w ramach
utworzonych w projekcie miejsc w zakresie zbliżonym do usługi
świadczonej w ramach projektu i podobnej jakości.

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji

22. Projekt jest zgodny z zasadą
równości szans i
niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z
niepełnosprawnościami.
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 i
niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
określoną w art. 7 rozporządzenia 1303/2013.

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

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

niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
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24. Projekt jest zgodny z zasadą
zrównoważonego rozwoju.

25. Wkład własny stanowi co
najmniej 5,00% wydatków
kwalifikowalnych.
26. Czy projekt zakłada rozliczanie
kosztów bezpośrednich w oparciu
o uproszczone metody rozliczania
wydatków (nie dotyczy projektów
objętych grantem)

27. Czy projekt jest zgodny z
przepisami dotyczącymi pomocy
publicznej lub pomocy de minimis
(jeśli dotyczy).
28. Projekt zakłada współpracę
grantobiorcy z OWES, który

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020.
Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z zasadą zrównoważonego
rozwoju określoną w art. 8 rozporządzenia 1303/2013.
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych powinna
odbywać się przy poszanowaniu czynnika społecznego, gospodarczego i
ekologicznego. Grantobiorca powinien zadbać o równowagę pomiędzy
nimi.
Ocenie podlega poziom wkładu własnego.

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

Ocenie podlega, czy w projekcie koszty bezpośrednie są rozliczane
uproszczonymi metodami, zgodnie z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Oznacza to, że w przypadku projektów, w których wartość wkładu
publicznego nie przekracza wyrażonej w zł równowartości 100 000 Euro,
obligatoryjne jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty
ryczałtowe. Tym samym nieuwzględnienie w ww. projekcie kwot
ryczałtowych będzie skutkowało niespełnieniem kryterium.
Do przeliczenia ww. kwoty z euro na zł należy stosować miesięczny
obrachunkowy kurs wymiany stosowany przez KE aktualny na dzień
ogłoszenia naboru.
W przypadku projektów, których wartość wkładu publicznego
przekracza wyrażoną w zł równowartość 100 000 Euro, niedopuszczalne
jest rozliczanie kosztów bezpośrednich w oparciu o kwoty ryczałtowe.
Tym samym uwzględnienie w ww. projekcie kwot ryczałtowych będzie
skutkowało niespełnieniem kryterium.
Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania
pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów
operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1073).
Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają działania w
zakresie wspierania przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii

TAK/NIE/ NIE DOTYCZY
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE/NIE DOTYCZY
niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

TAK/NIE/NIE DOTYCZY
niespełnienie kryterium

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
Kryterium
weryfikowane na
podstawie treści
wniosku o
powierzenie grantu

Kryterium
weryfikowane na
podstawie treści
wniosku o
dofinansowanie
Kryterium
weryfikowane na
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obejmuje swym zasięgiem
funkcjonowania obszar LSR (jeśli
dotyczy).

29. Projekt przyczyni się do realizacji:
1. przynajmniej jednego
PRZEDSIĘWZIĘCIA LSR
2. przynajmniej jednego CELU
SZCZEGÓŁOWEGO LSR
3. CELU OGÓLNEGO LSR.

społecznej, tj. typ 3 oraz 1e (aktywizacja społeczno-zawodowa) o ile
projekt zakłada tworzenie miejsc pracy w Podmiocie Ekonomii
Społecznej.
Weryfikacji podlega czy dla projektów, których przedmiotem są
działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości
społecznej, grantobiorca zaplanował współpracę z Ośrodkiem Wsparcia
Ekonomii Społecznej obejmującym swym zasięgiem funkcjonowania
obszar LSR. OWES pełni funkcję koordynującą w zakresie wspierania
przedsiębiorczości społecznej oraz ekonomii społecznej.

oznacza odrzucenie wniosku

podstawie złożonej
dokumentacji

Ocenie podlega zgodność projektu z założonymi w LSR: celem ogólnym
oraz odpowiadającymi mu celami szczegółowymi i przedsięwzięciami.

TAK/NIE

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji

niespełnienie kryterium
oznacza odrzucenie wniosku

Lokalne kryteria wyboru1
Wspólne kryteria wyboru dla typu projektu 1, 2
Lp.

Kryterium

Uzasadnienie

1.

Siedziba podmiotu znajduje się
na obszarze LGD (przez okres
min. 1 rok przed dniem złożenia
wniosku o powierzenie grantu).
Uwagi: weryfikacja na podstawie
wniosku.

W ramach kryterium preferuje się grantobiorców,
którzy posiadają siedzibę, oddział lub filięprzez okres
min. 1 roku na obszarze LGD przed dniem złożenia
wniosku o powierzenie grantu. Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie informacji zawartych we
wnioskuo powierzenie grantu.
Jeśli grantobiorca spełni dane kryterium otrzyma 10
pkt., jeśli kryterium nie zostanie spełnione - otrzyma
0 pkt.
Kryterium to jest adekwatne do analizy SWOT i
mierzalne, pozwala bowiem na precyzyjne określenie

Punktacja

Źródło weryfikacji
kryterium
0 pkt – brak siedziby na obszarze LGD albo
Kryterium
weryfikowane na
10 pkt – siedziba pomiotu znajduje się na podstawie wniosku
obszarze LGD (przez okres min. 1 rok przed o powierzenie
dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu.
grantu).

1Ocenie

wg lokalnych kryteriów punktowychpodlegają wyłącznie projekty zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna
Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014-2020, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
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czy siedziba podmiotu znajduje się na obszarze LGD
przez okres min. 1 roku i z tego tytułu grantobiorcy
przypisuje się określoną liczbę punktów.
2.

Projekt jest realizowana
przezgrantobiorcę :
-spoza sektora finansów
publicznych,
-z sektora finansów publicznych.

W ramach danego kryterium preferuje się wnioski 0 pkt–z sektora finansów publicznych albo
składane przez podmioty spoza sektora finansów
3 pkt –spoza sektora finansów publicznych
publicznych.
Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie
wniosku o powierzenie grantu.
Kryterium to jest adekwatne do analizy SWOT,
wskazującą
na
koniczność
przeciwdziałania
zagrożeniu utrzymywaniem się lub pogłębianiem
niskiego zaangażowania mieszkańców w życie
społecznie. Kryterium jest również mierzalne,
bowiem pozwala przypisać określoną ilość punktów
na podstawie złożonych dokumentów.

Kryterium
weryfikowane na
podstawie wniosku
o powierzenie
grantu.

W ramach kryterium preferuje się grantobiorców,
którzy biorą udział w szkoleniach dotyczących
naboru.
Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie listy obecności ze szkolenia (w przypadku
uczestnictwa w szkoleniu pracownika grantobiorcy
konieczne jest dołączenie oświadczenia grantobiorcy
o zatrudnieniu pracownika, w przypadku organizacji
pozarządowych – upoważnienie instytucji). Osoba
uczestnicząca w szkoleniu może reprezentować tylko
jeden podmiot.
Jeżeli grantobiorca (jego pracownik/przedstawiciel
organizacji) będzie uczestniczył w szkoleniu
organizowanym przez LGD dotyczącym danego
naboru otrzyma 5 pkt., jeśli nie będzie brał udziału
w szkoleniu, to otrzyma 0 pkt.
Dane kryterium jest adekwatne do analizy SWOT i
mierzalne,
pozwalające
przypisać
projekowi
określoną ilość punktów na podstawie dokumentacji.
Co więcej, jego zastosowanie zwiększa szanse na
przygotowanie
przez
przeszkolonych

Kryterium
weryfikowane na
podstawie listy
obecności

Punkty nie sumują się.

3.

Grantobiorca (bądź pracownik
grantobiorcy/przedstawiciel
organizacji odpowiedzialny za
napisanie wniosku) brał udział w
szkoleniu organizowanym przez
Stowarzyszenie LGD Dorzecza
Zgłowiączki poświęconemu
danemu konkursowi.
Uwagi: Weryfikacja na podstawie
listy obecności.Osoba
uczestnicząca w szkoleniu może
reprezentować tylko jeden
podmiot.

0 pkt - grantobiorca (bądź pracownik
grantobiorcy/przedstawiciel
organizacji
odpowiedzialny za napisanie wniosku) nie
brał udziału w szkoleniu albo
5 pkt – grantobiorca (bądź pracownik
grantobiorcy/przedstawiciel
organizacji
odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał
udziału w szkoleniu
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grantobiorcówwysokiej

4.

Racjonalność kosztów i zgodność
z taryfikatorem.

5.

Grantobiorca posiada
doświadczenie w aplikowaniu o
środki zewnętrzne
Uwagi: np. PROW, PO RYBY,
POKL, FIO

jakości dokumentacji do
wniosków o powierzenie grantu, co pozwoli
wykorzystać maksymalnie wskazane w analizie
SWOT malejące możliwości dostępu do środków
finansowych.
W ramach kryterium preferowane będą projekty, w 0 pkt – brak dokumentu albo
których będzie można określić racjonalność 5 pkt – załączono dokument potwierdzający
wydatków dla danego projektu. Dane kryterium przyjęty poziom do cen danego kosztu
będzie weryfikowane na podstawie wniosku oraz
załączników do wniosku (np. kosztorysy, oferty,
faktury) dla każdego z zaplanowanych wydatków.
Przyjęte założenia pozwolą punktować projekty,
które udokumentują, że założone we wniosku kwoty
są kosztami racjonalnymi, rynkowymi. Jeśli
grantobiorca
załączy
min.
1
dokument
potwierdzający przyjęty poziom cen do danego
kosztu otrzyma 5 pkt. W innym przypadku
grantobiorca otrzyma 0 pkt.
Dane kryterium jest mierzalne, pozwalające
przypisać projektowi określoną ilość punktów na
podstawie dokumentacji (wniosku, załączników),
adekwatne do analizy SWOT, która wskazuje na
duże zapotrzebowanie społeczności w pozyskiwaniu
środków unijnych oraz ograniczona ilość środków
unijnych z PROW oraz konieczność wykorzystania
szansy na rozwój produkcji i usług w oparciu o
lepsze wykorzystanie istniejących zasobów.
W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie
grantobiorcy w realizacji projektów finansowanych ze
środków zewnętrznych/unijnych np. PROW, PO RYBY,
POKL, FIO. Jeśli grantobiorca na podstawie zapisów
złożonej dokumentacji (wniosku/załączników - kserokopia
umowy) wykaże doświadczenie w realizacji co najmniej
jednego w/w projektu, to otrzyma za dane kryterium 5
pkt. W przypadku braku doświadczenia otrzyma on 0 pkt.
Dane kryterium ma na celu jak najbardziej efektywne
wykorzystanie środków pochodzących

0 pkt – brak doświadczenia albo
5 pkt – grantobiorca wykaże doświadczenie
w realizacji co najmniej jednego z
wymienionych projektów

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji

Kryterium
weryfikowane na
podstawie
załącznika do
wniosku –
kserokopia umowy
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6.

Grantobiorca w opisie projektu
zawarł informacje o promocji
grantu i LGD
Uwagi: Preferowane będą
operacje, które dane kryterium
będą realizowały poprzez stronę
internetową, prasę.

z UE.
Kryterium jest mierzalne, adekwatne do analizy SWOT
pozwala na podstawie dokumentacji
przypisać określoną ilość punktów.
W ramach danego kryterium oceniane będzie czy
grantobiorca
zakłada
w
wyniku
otrzymania
dofinansowania promocję realizowanego grantu i LGD
(LSR). Informowanie o pomocy otrzymanej z UE jest
obowiązkiem Grantobiorcy. LGD w ramach tego
kryterium premiuje wyłącznie projekty, które dane
kryterium będą realizowały poprzez prasę bądźstronę
internetową. LGD nie premiuje projektów, które
zamieszczają
informacje
o
promocji
projektu
wynikających z zobowiązań wskazanych w umowie o
powierzenie grantu tj. tablica informacyjna, tablica
pamiątkowa, plakat. Preferowane będą projekty, które
dane kryterium będą realizowałypoprzez prasę, stronę
internetową. Zawarte na stronie internetowej lub w
artykule prasowym informacje winny zawierać, co
najmniej: nazwę i logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza
Zgłowiączki,
loga
programów
w
ramach,
którychdofinansowany jest projekt. Kryterium będzie
spełnione, jeśli grantobiorca we wniosku, załącznikach
opisze w jaki sposób będzie promował grant i LGD. Jest to
istotne
kryterium,
bowiem
pozwala
na
rozpromowanieprojektu realizowanej ze środków
unijnych za pośrednictwem LGD. Dane kryterium będzie
weryfikowane na podstawie informacji zawartych we
wniosku/załącznikach. W przypadku, gdygratobiorca
planuje promocje grantu i LGD w dwóch formach(prasa i
strona internetowa) otrzyma 10 pkt. Jeśli planuje
promocje projektu i LGD tylko w jednej formie (prasa lub
strona internetowa) otrzyma 5 pkt. Za brak promocji
grantobiorca otrzyma 0 pkt.
Dane kryterium jest mierzalne – pozwala przypisać
projektowi określoną ilość punktów na podstawie
informacji zawartych w dokumentach, adekwatne do
diagnozy obszaru, wskazującej w analizie SWOT na szansę

Punkty nie sumują się.
0 pkt – brak promocji albo
5 pkt – zaplanowano tylko jedną formę
promocji albo
10 pkt – zaplanowano, co najmniej dwie
formy promowania.

Preferowane będą
projekty, które
dane kryterium
będą realizowały
poprzez stronę
internetową, prasę
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7.

Grantobiorca(bądź pracownik
grantobiorcy/przedstawiciel
organizacji odpowiedzialny za
napisanie wniosku) brał udział w
doradztwie organizowanym przez
Stowarzyszenie LGD Dorzecza
Zgłowiączki w ramach danego
naboru
Uwagi: Weryfikacja na podstawie
rejestru doradztwa. Osoba
uczestnicząca w doradztwie może
reprezentować tylko jeden
podmiot.

8.

Operacja/projekt wynika z
Gminnego/ Lokalnego Programu
Rewitalizacji

dla LGD, poprzez systematyczne i konsekwentne
promowanie regionalnych tradycji.
W ramach kryterium grantobiorca otrzymuje punkty, jeśli
skorzystał z doradztwa świadczonego przez pracowników
biura LGD w ramach konkursu, na który składa wniosek
udzielenie
wsparcia. Przy
udzielaniu punktów
weryfikowany jest rejestru doradztwa i nr konkursu, na
którygrantobiorca złożył wniosek o powierzenie grantu.
Osoba uczestnicząca w doradztwie może reprezentować
tylko jeden podmiot.
W przypadku uczestnictwa w doradztwie pracownika
grantobiorcy konieczne jest również dołączenie
oświadczenia grantobiorcy o zatrudnieniu pracownika, w
przypadku organizacji pozarządowych – upoważnienie
instytucji.
Jeśli
grantobiorca(jego
pracownik/
przedstawiciel organizacji) brał udział w doradztwie, to
otrzyma 5 pkt , jeśli nie – 0 pkt.
Kryterium jest mierzalne, bowiem na podstawie
dokumentacji (rejestru doradztwa) pozwala przypisać
projektowi określoną ilość punktów, adekwatne do
analizy SWOT, ponieważ jego zastosowanie zwiększa
szanse na przygotowanie przez przeszkolonych
Grantobiorcówwysokiej jakości dokumentacji do
wniosków o granty, co pozwoli wykorzystać maksymalnie
wskazane w analizie SWOT malejące możliwości dostępu
do środków finansowych.
W ramach kryterium preferuje się operacje/ projekt,
który wynika z Gminnego Lokalnego Programu
Rewitalizacji. Dane kryterium będzie weryfikowane na
podstawie oświadczenia wójta/ burmistrza gminy na
terenie, której będzie realizowanyprojekt.
Brak oświadczenia wójta/ burmistrza (jako odrębnego
załącznika) powoduje nieprzyznanie punktów w ramach
kryterium.
Jeżeli
operacja/
projekt
będzie
wynikał
z
Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji, to otrzyma
5 pkt., jeśli nie– 0 pkt.
Dane kryterium jest mierzalne, pozwala na przypisanie

0 pkt – jeśligrantobiorca(jego pracownik/
przedstawiciel organizacji) nie brał udziału w
doradztwie albo

Kryterium
weryfikowane na
podstawie rejestru
doradztwa

5 pkt – jeśligrantobiorca(jego pracownik/
przedstawiciel organizacji) brał udział w
doradztwie

0 pkt – jeżeli operacja/ projekt nie będzie
wynikał z Gminnego/Lokalnego Programu
Rewitalizacji albo
5 pkt - jeżeli operacja/ projekt będzie
wynikał z Gminnego/Lokalnego Programu
Rewitalizacji

Kryterium
weryfikowane na
podstawie złożonej
dokumentacji
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określonej liczby punktów na podstawie złożonych
dokumentów.

Maksymalna ilość punktów

48

Minimalna ilość punktów

25

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyborugrantów oraz kryteriów zgodności z LSR
W trakcie realizacji LSR możliwe będą zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantów oraz kryteriów zgodności z LSR. Konieczność tych zmian
może być spowodowana:
1) zmianą warunków społeczno-gospodarczych obszaru objętego LSR, a tym samym analizy SWOT, do której kryteria są adekwatne,
2) trudnościami w procesie wyboru zgłoszonymi przez członków Rady,
3) niemożnością osiągnięcia zakładanych wskaźników.
4) wezwaniem Samorządu Województwa
5) przepisami prawa
Opis procedury zmiany kryteriów:
1. Uprawnienia do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru ma Rada, Zarząd lub członkowie LGD.
2. Wszyscy uprawnieni zgłaszają pisemnie propozycje zmian kryteriów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem.
3. Propozycje zmian kryteriów są poddawane konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej LGD.
4. Propozycje zmian są rozpatrywane na najbliższym walnym zebraniu członków, gdzie podejmuje się uchwałę o przyjęciu bądź odrzuceniu
proponowanych zmian w kryteriach według, których są oceniane projekty.
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5. W przypadku zmiany kryteriów, będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian przez walne zabranie
członków. Jeśli na podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Samorząd
Województwa będzie wymagał uzgodnienia zmienianych kryteriów, to LGD dokona stosownych uzgodnień przed walnym zebraniem członków.
6. W przypadku zmiany kryteriów Biuro LGD przygotowuje nowe karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru w oparciu o wprowadzone
zmiany.
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