Lokalne Kryteria oceny i wyboru operacji wraz z procedurą zmiany kryteriów
Cel ogólny 1: Zwiększenie liczby działań w obszarze aktywnej integracji o charakterze środowiskowym na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych
wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia do roku 2023
Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie działań na rzecz aktywizacji społeczno- zawodowej

lp
1.

Nazwa Kryterium wraz z uzasadnieniem

Punktacja

Okres prowadzonej działalności
0 pkt -okres działalności 0-12 miesięcy
Ocenie podlega okres prowadzonej działalności, gdzie 2 pkt- okres działalności od 12 do 24 miesięcy
początek
działalności
rozumie
się
jako
datę 4 pkt - okres działalności powyżej 24 miesięcy
rejestracji/powołania podmiotu.
Maksymalnie 4 punkty

2.

Doświadczenie Wnioskodawcy i partnera/ów (jeśli Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy i
dotyczy) w realizacji projektów
partnera/ów (jeśli dotyczy), tj.:
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów na
obszarze
tematycznym,
którego
dotyczy
realizowany projekt i w pracy z daną grupą
docelową,
0 pkt – Wnioskodawca/partner/partnerzy nie
posiada/ją
doświadczenia
w
realizacji
projektów/działań o tematyce zbieżnej do
przedmiotu konkursu
5
pkt
Wnioskodawca/partner/partnerzy

Źródło weryfikacji
kryterium
Kopia
dokumentu
rejestrowego odpowiedniego
dla Wnioskodawcy np. KRS,
CEiDG, wpis do rejestru
właściwy
dla
podmiotu/
instytucji potwierdzający datę
rejestracji
podmiotu,
np.
uchwała powołująca daną
instytucję
Kryterium weryfikowane na
podstawie
wniosku
o
dofinansowanie
opisu
zawartego
w części C5
wniosku o dofinansowanie, w
którym zawarty jest potencjał
oraz
doświadczenie
wnioskodawcy
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wykazał/li się realizacją 1-3 projektów/działań o
tematyce zbieżnej do przedmiotu konkursu
10 pkt - Wnioskodawca/partner/partnerzy
wykazał/li się realizacją 4 i więcej projektów/
działań o tematyce zbieżnej do przedmiotu
konkursu
Realizacja projektów rozumiane jako:
- koordynacja;
- rozliczanie projektu;
Działania w projekcie rozumiane jako:
- prowadzenie szkoleń/warsztatów

3.

4.

Maksymalnie 10 punktów
Promocja LGD
Kryterium weryfikowane na
0 pkt – brak promocji
Wnioskodawca uwzględnił zastosowanie na etapie 3 pkt - logo i inf. o LGD na materiałach powielanych, podstawie treści wniosku o
w tym tablicach, plakatach itp.
wdrażania następujących narzędzi promocji:
dofinansowanie
- logo i inf. o LGD na materiałach powielanych, w tym 3 pkt - inf. na stronie internetowej wnioskodawcy
(jeśli posiada)
tablicach, plakatach itp.
- inf. na stronie internetowej wnioskodawcy
Specyfikacja narzędzi zostanie opublikowana w naborze
konkursowym,
zgodnie
w
wytycznymi
Instytucji
Zarządzającej.
Maksymalnie 6 punktów.
Udział
w
spotkaniu
informacyjnym/szkoleniu
i doradztwie
Preferuje się by wnioskodawca lub przedstawiciel
wnioskodawcy wziął udział w spotkaniach/ szkoleniach
oraz doradztwie organizowanych przez LGD w ramach
danego naboru wniosków w celu uniknięcia błędów we
wniosku, złożenia wniosku z brakami, złożenia wniosku
niezgodnego z LSR oraz lokalnymi kryteriami.

0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z żadnej formy
wsparcia przygotowawczego oferowanego przez
LGD
3 pkt - Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel
wnioskodawcy korzystał z doradztwa LGD (wizyta
w biurze) na etapie przygotowywania ocenianego
wniosku o dofinansowanie.
3 pkt - Wnioskodawca osobiście lub przedstawiciel
wnioskodawcy uczestniczył w min. 1 szkoleniu
organizowanym
przez
LGD
z
zakresu

Kryterium weryfikowane w
oparciu o: Listy obecności na
spotkaniu
informacyjnym/
szkoleniu, karta doradztwa
udzielonego przez Biuro LGD
Chełmno podpisana przez
Wnioskodawcę
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przygotowywania wniosków o dofinansowanie lub
spotkaniu informacyjnym organizowanym przez
LGD na temat przygotowania wniosku w danym
naborze
Maksymalnie 6 punktów
0 pkt - projekt nie wnosi innowacji na obszarze LSR
w stosunku do uczestnika projektu i/lub do
Preferowane będą projekty, które będą innowacyjne na sposobu rozwiązywania problemu i/lub projekt nie
poziomie obszaru LSR w jednym z wymiarów:
wnosi innowacji w stosunku do formy wsparcia
- uczestnika projektu,
5pkt - projekt wnosi innowacje na obszarze LSR w
- sposobu rozwiązania problemu,
stosunku do uczestnika projektu i/lub do sposobu
- formy wsparcia.
rozwiązywania problemu i/lub projekt wnosi
innowacje w stosunku do formy wsparcia
Z uwagi na jednofunduszowość LSR, innowacje rozumiane
są jako innowacje społeczne oznaczające działania Innowacyjność rozumiana w stosowaniu podejścia,
zmierzające do zmiany w zachowaniu, poprzez w rozwiązaniu problemu nie stosowanego do tej
wprowadzanie nowych wartości, pomysłów, projektów pory na obszarze LSR
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.
Maksymalnie: 5 punktów.

5.

Innowacyjność operacji

6.

Potrzeba realizacji projektu oraz zasadność wyboru
grupy docelowej

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie
oraz
załącznika
Opisu
innowacyjności na poziomie
obszaru LSR w jednym z
wymiarów:
- uczestnika projektu,
sposobu
rozwiązania
problemu
- formy wsparcia.

Ocenie podlega uzasadnienie potrzeby realizacji Kryterium weryfikowane na
projektu w kontekście:
podstawie treści wniosku o
- problemu/ów grupy docelowej w powiązaniu ze dofinansowanie
specyficznymi jej cechami, na obszarze realizacji
projektu, na które odpowiedź stanowi cel projektu;
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych danych i
źródeł
potwierdzających
występowanie
odpisanego/ych problemów;
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- czy dobór grupy docelowej (w tym grupy
defaworyzowanej jeśli dotyczy) jest adekwatny
założeń projektu w kontekście wskazanego celu
głównego
projektu
i
właściwego
celu
szczegółowego;
- czy dobór grupy docelowej jest zgodny z zapisami
określonymi w ogłoszeniu o naborze.
0 pkt - przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne,
niewłaściwie opisał i uzasadnił daną kwestię oraz
nie spełnił wymagań wskazanych w instrukcji do
wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze
w kontekście danej kwestii.
5 pkt - przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz
odniósł się do wymagań wskazanych w instrukcji
do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o
naborze w kontekście danej kwestii ale w opisie
znajdują się istotne błędy lub braki.
10 pkt - przyznane zostaną wówczas, gdy
wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i
uzasadnił daną kwestię, nie popełnił błędów
merytorycznych oraz spełnił wymagania wskazane
w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i
ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii.

7.

Maksymalnie 10 punktów.
Kompleksowość form wsparcia zastosowanych w 0 pkt - projekt nie przewiduje wykorzystania co Kryterium weryfikowane na
projekcie
najmniej trzech form aktywizacji społeczno- podstawie treści wniosku o
Preferuje się projekty wykorzystujące kilka form z zakresu zawodowej; w tym co najmniej jednej społecznej i dofinansowanie
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aktywizacji społeczno-zawodowej.

jednej zawodowej
10 pkt - projekt przewiduje wykorzystanie co
najmniej trzech form aktywizacji społecznozawodowej; w tym co najmniej jednej społecznej i
jednej zawodowej

8.

Maksymalnie 10 punktów.
Trafność doboru zadań i opis zadań w kontekście Ocenie podlega opis zadań, tj. :
Kryterium weryfikowane na
osiągnięcia celów/wskaźników projektu
- opis sposobu rekrutacji uczestników/uczestniczek podstawie treści wniosku o
projektu,
dofinansowanie
- adekwatność doboru zadań i ich merytoryczna
zawartość w świetle zdiagnozowanego/ych
problemu/ów,
- racjonalność harmonogramu zadań,
- sposób zarządzania projektem,
- opis zadań jest zgodny z zapisami określonymi w
ogłoszeniu o naborze.
0 pkt - przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca popełnił błędy merytoryczne,
niewłaściwie opisał i uzasadnił daną kwestię oraz
nie spełnił wymagań wskazanych w instrukcji do
wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o naborze
w kontekście danej kwestii.
5 pkt -przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca opisał i uzasadnił daną kwestię oraz
odniósł się do wymagań wskazanych w instrukcji
do wniosku o dofinansowanie i ogłoszeniu o
naborze w kontekście danej kwestii ale w opisie
znajdują się istotne błędy lub braki.
10 pkt - przyznanych zostanie wówczas, gdy
wnioskodawca wyczerpująco i prawidłowo opisał i
uzasadnił daną kwestię, nie popełnił błędów
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merytorycznych oraz spełnił wymagania wskazane
w instrukcji do wniosku o dofinansowanie i
ogłoszeniu o naborze w kontekście danej kwestii
Maksymalnie 10 punktów.

9.

Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w ramach
aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej
Preferowane będą projekty zakładające wyższy wskaźnik
efektywności zatrudnieniowej tj. odsetku osób pracujących
po opuszczeniu programu

0 pkt - zakładany minimalny poziom efektywności Kryterium weryfikowane na
zatrudnieniowej jest równy wskazanemu w podstawie treści wniosku o
Zasadach wsparcia, które stanowią załącznik do dofinansowanie
ogłoszenia o konkursie uczestników projektu (osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym), którzy skorzystali z usług aktywnej
integracji o charakterze zawodowym
5 pkt – zakładany minimalny poziom efektywności
zatrudnieniowej jest wyższy niż wskazany w
Zasadach wsparcia, które stanowią załącznik do
ogłoszenia o konkursie uczestników projektu (osób
zagrożonych
ubóstwem
lub
wykluczeniem
społecznym), którzy skorzystali z usług aktywnej
integracji o charakterze zawodowym
Maksymalnie 5 punktów.

10. Zgodność z Lokalnym Programem Rewitalizacji
0 pkt- projekt nie jest zgodny z Lokalnym
Preferuje się projekty realizowane na obszarze objętym Programem Rewitalizacji
Lokalnym Programem Rewitalizacji i wynikające z niego.
2 pkt – projekt jest zgodny z Lokalnym Programem
Rewitalizacji
Maksymalnie 2 punkty.

Kryterium weryfikowane na
podstawie treści wniosku o
dofinansowanie,
opis
powiązania z LPR
(na
podstawie
LPR
obowiązującego
na
dzień
złożenia
wniosku
o
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11. Budżet – niezbędność
zaplanowanych działań

wydatków

do

dofinansowanie)
realizacji Ocenie
podlega
niezbędność
planowanych Kryterium weryfikowane na
wydatków w budżecie projektu:
podstawie treści wniosku o
a) Czy wynikają one bezpośrednio z opisanych dofinansowanie
działań oraz przyczyniają się do osiągnięcia
produktów i rezultatów projektu,
b) Czy nie ujęto wydatków, które wykazano
jako potencjał wnioskodawcy (chyba, że
wykazano wkład własny),
c) Czy są adekwatne do zakresu i specyfiki
projektu, czasu jego realizacji,
d) Czy są zgodne z Wytycznymi w zakresie
kwalifikowania wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
Funduszu Spójności na lata 2014-2020,
e) Czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o
naborze?
Wszystkie wskazane powyżej kwestie oceniane są
łącznie. Wnioskowi przyznane zostanie od 0 do 5
pkt, przy czym spełnienie przez dany wniosek
punktów d i e jest obligatoryjne dla uzyskania
wsparcia.

Maksymalnie 5 punktów
12. Preferencja dla podmiotów spoza sektora finansów Preferuje się Projektodawców spoza sektora Kryterium weryfikowane na
publicznych1
finansów publicznych, w szczególności organizacje podstawie treści wniosku o
pozarządowe.
dofinansowanie
0 pkt – Projektodawca jest jednostką sektora
finansów publicznych
2 pkt – Projektodawca spoza sektora finansów
publicznych
1

Kryterium rankingujące w Procedurze ogłoszenia naboru, oceny i wyboru podmiotów innych niż LGD w ramach środków EFS z RPO W K-P 2016-2023
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Maksymalnie 2 punkty
13. Wykorzystanie
lokalnych
potencjałów
zrównoważonego rozwoju obszaru LGD

w

celu 0 pkt – Projektodawca nie wykorzystał lokalnych Kryterium weryfikowane na
potencjałów w celu zrównoważonego rozwoju podstawie treści wniosku o
obszaru LGD
dofinansowanie
2 pkt – Projektodawca wykorzystał lokalny
potencjał w celu zrównoważonego rozwoju obszaru
LGD
Potencjał endogeniczny to specyficzna dla danej
lokalizacji (regionu, powiatu, miejscowości, rejonu)
cecha, która może być podstawą jego dalszego
rozwoju (przynoszącą korzyści społeczne i
ekonomiczne) nie tylko ze względu na obiektywnie
korzystne uwarunkowanie, które stanowi, ale
często także ze względu na fakt odróżniania danego
obszaru
od
jego
sąsiedztwa
(potencjał
endogeniczny jako cecha różnicująca obszary)
Potencjał endogeniczny jest więc przewagą
konkurencyjną:
• w ujęciu lokalnym może i powinien być
podstawą dla budowy strategii rozwoju
lokalnego
Punkty zostaną przyznane za wykorzystanie co
najmniej jednego z: np. potencjału miasta jako
podstawy turystyki imprezowej, biznesowej,
kongresowej;
wykorzystanie
dziedzictwa
historycznego miasta; wykorzystanie walorów

kulturowych
jako
podstawy
krajoznawczej;
wykorzystanie
współpracy międzysektorowej.

turystyki
potencjału
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Maksymalnie 2 punkty.
Razem 77 punktów
Wymagane minimum: 40 punktów

Procedura zmiany kryteriów oceny i wyboru operacji
1. Kryteria wyboru operacji odnoszą się bezpośrednio do określonych wskaźników produktu i rezultatu. Kryteria wyboru operacji powstały w ramach procesu partycypacyjnego
– zostały opracowane i poddane konsultacjom. Kryteria wyboru operacji przyjmowane są przez Walne Zebranie Członków.
2. Zmiany kryteriów dokonuje się:
a) na wniosek Rady LGD,
b) na wniosek członków Stowarzyszenia,
c) na wniosek Zarządu LGD
d) na podstawie wezwań Samorządu Województwa.
3. Konieczność zmian w kryteriach może być spowodowana:
a) zmianą warunków społeczno-gospodarczych obszaru objętego LSR, a tym samym analizy SWOT do której kryteria są adekwatne,
b) trudnościami w procesie wyboru projektów i zgłoszonymi przez członków Rady lub Zarząd LGD (na podstawie obserwowanych trudności w procesie wyboru operacji).
4. Wniosek o dokonanie zmian należy złożyć na piśmie do Biura LGD i/lub wprowadzić do protokołu z posiedzeń Zarządu i/lub Rady. Wniosek musi zawierać min:
a) uzasadnienie proponowanych zmian,
b) określenie powiązania z diagnozą obszaru LSR,
c) określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania.
5. Do wniosku należy obowiązkowo załączyć propozycje kryteriów, które:
a) posiadają metodologię wyliczania,
b) są mierzalne albo zawierają szczegółowy opis wyjaśniający sposób oceny wskazujący wymagania konieczne do spełnienia danego kryterium, niebudzące wątpliwości
interpretacyjnych,
c) posiadają dodatkowe opisy, definicje oraz sposób przyznawania wag nie budzi wątpliwości;
d) uzasadnienie każdego proponowanego kryterium.
6. Zarząd nie później niż w ciągu 2 tygodni od otrzymania wniosku powołuje zespół partycypacyjny, który zajmie się opracowaniem zmian w kryteriach wyboru operacji. W skład
zespołu wchodzi przewodniczący Rady lub osoba przez niego wytypowana.
7. W ciągu 14 dni od zgłoszenia propozycji zmian Zarząd podda propozycję pod konsultacje społeczne na stronie internetowej LGD.
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8. Propozycje nowych kryteriów opracowanych przez zespół partycypacyjny w porozumieniu z Zarządem i Radą zostaną zgłoszone przez Zarząd Samorządowi Województwa
(SW) odpowiedzialnemu za wdrażanie instrumentu RLKS.
9. Po uzyskaniu akceptacji przez Samorząd Województwa Zarząd rekomenduje WZC zmianę. WZC podejmuje uchwałę o zmianie kryteriów.
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