
Ogólne wskazówki dotyczące wypełniania  wniosku (UWAGA: każdorazowo wnioskodawca musi sprawdzić, 

czy proponowane zapisy są adekwatne do jego projektu!!!) 

IV CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU 

Należy zaznaczyć odpowiedni typ projektu oraz zaznaczyć zgodność z odpowiednim celem ogólnym, 

szczegółowym, przedsięwzięciem. 

CEL PROJEKTU I ZGODNOŚĆ Z LSR 

Celem projektu jest aktywizacja i integracja ………….. osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

w wieku powyżej .......   lat z terenu …………. w okresie  od ………………………………  do ……………………………. poprzez 

organizację ………………. (cczego?) w ……………………………… (gdzie?) 

Projekt jest zgodny z celem ogólnym LSR, tj. ……………………………………………. (należy odpowiednio podać cel ogólny 

LSR i uzasadnić zgodność celu) 

 

V PROBLEM – POTRZEBA GRUPY DOCELOWEJ 

Grupą docelową muszą być osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

(szczegóły w ogłoszeniu o naborze). 

Projekt może być sprofilowany np. projekt dla osób niepełnosprawnych, ale projekt może 

być skierowany także ogólnie do grupy zagrożonej wykluczeniem. 

Grupę trzeba opisać pod względem problemów i potrzeb. Zaczynamy od danych 
statystycznych 

 

– ile jest tych osób. Wskazujemy ile jest osób spełniających nasze kryteria, żeby pokazać 

skalę problemów. 

Opisujemy problemy, posiłkując się dostępnymi badaniami (np. zapisami z LSR, GUS, 

danymi z OPS, PUP, UM) lub badaniami własnymi (do 3 lat wstecz; wskazujemy jaki i 

kiedy przeprowadziliśmy to badanie, opisać wyniki; Można odnieść się do własnego 

doświadczenia, doświadczenia własnej organizacji. 

GRUPA DOCELOWA 

W ogłoszeniu jest podana minimalna liczba osób. Zalecane jest, aby liczba osób oraz ilość 

proponowanych działań była adekwatna do wnioskowanej kwoty wsparcia. Warto zaplanować większą 

liczbę uczestników niż minimalna. Jeżeli w trakcie projektu ktoś zrezygnuje, można zaprosić kolejną 

osobę (zależy to jednak od etapu projektu). 

VI WSKAŹNIKI 

Należy szczegółowo zapoznać się z rodzajami wskaźników w „Zasadach udzielania wsparcia…”, aby odpowiednio 

przydzielić wskaźniki do danego typu projektu. 

VII.1 REKRUTACJA 

Weryfikacja spełnienia kryteriów rekrutacyjnych. W projekcie trzeba wskazać kryteria 
obligatoryjne i punktowe, które będziemy sprawdzać na etapie rekrutacji (nie można 
przeprowadzić rekrutacji przed złożeniem wniosku, bo będzie to nierówne traktowanie). 

Należy określić kryteria obligatoryjne oraz fakultatywne (punktowe) osobno dla grupy docelowej 
oraz osobno dla otoczenia (jeśli dotyczy). Do wniosku wpisujemy informacje, jak będziemy 
weryfikować spełnianie kryteriów rekrutacyjnych: 

- zamieszkiwanie (weryfikacja na podst. oświadczenia);  



- przynależność do osób zagrożonych (zaświadczenie w pierwszej kolejności, w drugiej 

kolejności oświadczenie z pouczeniem o odpowiedzialności karnej). 

 

Kryteria obligatoryjne  - grupa główna: 

1) zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR w rozumieniu kodeksu Cywilnego (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

2) spełnienie kryteriów dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (weryfikacja na 

podstawie zaświadczenia z właściwej instytucji, orzeczenia o niepełnosprawności/legitymacja osoby 

niepełnosprawnej, zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia lub gdy nie jest możliwe uzyskanie w/w 

dokumentów oświadczenie uczestnika (z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń 

niezgodnych z prawdą). W przypadku niepełnosprawności bezwzględnie wymaga się 

orzeczenia/legitymacji. 

Kryteria punktowe (fakultatywne), np.  
1) przynależność do grupy defaworyzowanej 
2)…… 
 
Na podstawie zgłoszeń weryfikowane będzie spełnienie kryteriów obligatoryjnych. Kryteria punktowe będą 
służyć do ułożenia list rankingowych. W ostateczności decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
 
Kryteria dotyczące otoczenia: 

1) - zamieszkiwanie na terenie obszaru LSR w rozumieniu kodeksu Cywilnego (weryfikacja na podstawie 

oświadczenia z pouczeniem o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

2) Uzasadnienia powiązania z uczestnikiem z grupy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 

społecznym 

3) W odniesieniu do osób z otoczenia decydować będzie kolejność zgłoszeń. 
 

X.1. KRYTERIA HORYZONTALNE: WE WNIOSKU O DOFINANSOWANIE MAJA PAŃSTWO ROZPISANE DOTYCZĄCE 

KRYTERIÓW. Prosimy o uważne czytanie.  

Przykład: 

X.1.2 zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji…. 
 
DOSTĘPNOŚĆ PROJEKTU:  
 
Projekt będzie realizowany zgodnie ze Standardami dostępności dla polityki spójności 2014-2020, w każdym 

przypadku w którym dany standard będzie dotyczył działań realizowanych w projekcie. 

Klub młodzieżowy prowadzony będzie w pomieszczeniach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Wszystkie spotkania informacyjne i promocyjne  prowadzone będą w salach bez barier architektonicznych dla 
osób niepełnosprawnych. 
Biuro projektu będzie prowadzone w pomieszczeniu w pełni przystosowanym do potrzeb osób 
niepełnosprawnych lub: W przypadku braku możliwości dotarcia osób niepełnosprawnych do biura projektu, 
zorganizowana będzie możliwości spotkania w obiekcie dostosowanym do potrzeb osoby niepełnosprawnej. 
 
 
ZGODNOŚĆ PRODUKTÓW PROJEKTU Z KONCEPCJĄ UNIWERSALNEGO PROJEKTOWANIA: 
W projekcie nie przewiduje się wytworzenia nowych produktów. Natomiast klub młodzieżowy/ klub seniora/ 
……..  spełniać będzie zasady uniwersalnego 
projektowania. Klub/ ……  będzie dostępny dla wszystkich osób, w tym również dostosowany do 
zidentyfikowanych potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Będą zgodne z koncepcją uniwersalnego 
projektowania opartego na ośmiu regułach: 1. Użyteczność dla 



osób o różnej sprawności, 2. Elastyczność w użytkowaniu, 3. Proste i intuicyjne użytkowanie, 4. Czytelna 
informacja, 5. Tolerancja na błędy, 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku, 7.Wielkość i przestrzeń odpowiednie 
dla dostępu i użytkowania, 8. Percepcja równości. 
 

LUB 

Wszystkie produkty projektu będą zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania. Materiały dydaktyczne oraz 

zakupiony sprzęt ze środków EFS będzie dostępny dla wszystkich osób i będzie mógł być wykorzystywany przez 

wszystkich użytkowników w możliwie jak największym stopniu, bez potrzeb adaptacji lub specjalistycznego 

projektowania. Podczas planowania pozyskania materiałów i sprzętu, założono, że mają one służyć wszystkim 

osobom, o różnych potrzebach funkcjonalnych, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.. 

 

MECHANIZM RACJONALNYCH USPRAWNIEŃ: Nie dotyczy 
INNE DZIAŁANIA RÓWNOŚCIOWE: NIE DOTYCZY 

 

X.1.3 ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ:  
Projekt nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych lub 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na obszar Natura 2000. Zakres działań: 1) uwzględni istniejący 
stan środowiska naturalnego i nie będzie 
prowadził do naruszenia jego obecnych oraz przyszłych zasobów, 2) Pozostanie w poszanowaniu dla ochrony 
przyrody i środowiska (w działalności klubu planuje się wykorzystać papier pochodzący z recyklingu, 
energooszczędne źródła światła), 3) będzie 
optymalnie przystosowany do postępujących zmian klimatu, jak również by nie powodowały zwiększenia 
wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu, przedsięwzięcie nie przyczyni się również do pogłębienia 
zmian klimatu, 4) pozostanie również w 
poszanowaniu z zapisami Dyrektywy 2000/60/WE, tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). 
Kadra prowadząca działania w projekcie będzie się starała dbać o środowisko naturalne m.in. poprzez 

oszczędzanie wody. 

Wnioskodawca zamierza poinformować członków personelu projektowego o sposobach oszczędzania energii 

przy realizacji projektu oraz powtórnym wykorzystaniu surowców. 

X.2 UZASADNIENIE SPEŁNIENIA WYBRANYCH KRYTERIÓW 

Kryterium 11 (jeżeli wnioskodawca stara się o punkty wg. Kryteriów LSR) 

Minimalna efektywność społeczna wynosi 34%, tj. np. 4,08 osoby – czyli min. 5 osób. 

W projekcie zaplanowano efektywność społeczną na poziomie 50%, tj. 6 osób 

…. [min. 37%, ale jeżeli liczba osób przy wskaźniku na poziomie 34% i 37% jest taka sama, to zaplanować co 

najmniej 1 osobę więcej; Powyżej przykład dla grupy 12 osób: wskaźnik 37% to 4,44 osoby, ale żeby było widać 

wyraźnie różnicę zaplanowano 6 osób}. 

Kryterium 10 (Lokalne Kryteria) - preferuje się projekty realizowane na obszarze objętym Lokalnym 

Programem Rewitalizacji i z nim zgodne. 

Kryterium 6 (Lokalne Kryteria)  
Preferowane będą projekty, które będą innowacyjne na poziomie obszaru LSR w jednym z 
wymiarów:  
 - uczestnika projektu; 
- sposobu rozwiązania problemu; 
- formy wsparcia.   
Z uwagi na jednofunduszowość LSR, innowacje rozumiane są jako innowacje społeczne 

oznaczające działania zmierzające do zmiany w zachowaniu, poprzez wprowadzanie nowych 



wartości, pomysłów, projektów działania, które umożliwiają odmienne rozwiązywanie 

problemów społecznych oraz przynoszą pozytywne rezultaty w funkcjonowaniu jednostek i 

grup społecznych. Pod uwagę brane będą: innowacje o charakterze procesowym, usługowym 

i marketingowym wpływające na zmiany sposobu oddziaływania wobec grup społecznych i 

jednostek. Innowacyjność rozumiana w stosowaniu podejścia,  w rozwiązaniu problemu nie 

stosowanego do tej pory na obszarze LSR. 

 

TYPY DZIAŁAŃ  

  

Celem naszych działań jest podniesienie aktywności społecznej uczestników. Celem projektu nie jest podniesienie 

poziomu wiedzy szkolnej, wychowanie mistrza sportu, nabycie umiejętności kulinarnych.  Jak rozumiemy 

podniesienie aktywności społecznej? - poprawiliśmy motywację do rozwoju, do nauki, do spotykania się - 

podnieśliśmy pewność siebie.  

  

Jak mierzymy podniesienie aktywności: - karta obserwacji i opinia na temat uczestnika (psycholog, opiekun klubu 

młodzieżowego) - lub testy psychologiczne - udział uczestników w zajęciach po projekcie (np. w domu kultury 

albo UTW) - zaangażowanie się w działalność stowarzyszenia,  - praca jako wolontariusz np. w schronisku - 

podjęcie decyzji o powrocie do szkoły (po klubie młodzieżowym) - poprawa stanu zdrowia (jeżeli w projekcie 

zaplanowano działania wpływające na stan zdrowia: dietetyk, nordic walking; mierzymy na podstawie 

oświadczenia). Raczej unikajmy ankiet typu samoocena. Warto zaangażować do projektu psychologa, zarówno 

do zajęć grupowych, jak i indywidulanych.  

 

BUDŻET PROJEKTU  

Dofinansowanie Budżet szczegółowy – podajemy wszystkie koszty z projektu, wskazujemy stawki, liczbę 

jednostek  

Dofinansowanie 50.000 zł – 95% Wkład własny (min. 5%) – 2.631,58 zł Wartość całkowita - 52.631,58 zł  

Wkład własny: - finansowy (preferowany) - rzeczowy i osobowy (trudny do udokumentowania: wycena sal – 

trzeba oświadczyć, że sala nie była finansowana ze środków publicznych 10 lat wstecz, trzeba mieć cennik sali; 

praca wolontariusza – nie może angażować wolontariusza jednoosobowa działalność gospodarcza, trzeba mieć 

umowy i karty pracy wolontariusza)  

Koszty bezpośrednie Koszty, z którymi styka się uczestnik.  

Koszty administracyjne Związane z zarządzaniem projektem (księgowa, koordynator, biuro, materiały biurowe, 

promocja, itp.) Limit 20% (czyli max. 10.000 zł przy grancie 50.000 zł)  

Stawki maksymalne Nie można planować w budżecie stawek wyższych niż podane w katalogu stawek 

maksymalnych. Uwaga techniczna: Warto wygenerować budżet w Excelu, a opisy wordzie, a potem przeklejać 

do generatora. 


