
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedury wyboru i oceny projektów grantowych 

wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, 

monitorowania i kontroli 

w ramach środków EFS z RPO W K-P 2014-2023 

 

 

                                       ………………………………. 

 

Chełmno, 25.02.2016r.       ………………………………. 

      podpisy osób reprezentujących LGD 

      

 

 

 

 



2 

 

Spis treści             strona 

 

1.  Stosowane skróty           2 

 

2.  Wstęp             4 

 

3.  Ogólna zasada realizacji projektów grantów        5 

 

4.  Zasady ogłaszania naboru i wyboru projektów grantowych     5 

 

5.  Postępowanie w przypadku wniesienia Protestu     11 

 

6.  Zasady realizacji projektu grantowego       11 

 

7.  Wersja tabelaryczna procedury wyboru i oceny grantobiorców  

 w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów,     

monitorowania i kontroli         16 

 

8.  Załącznik nr 1. Kryteria wyboru grantobiorców  

 wraz z procedurą zmiany kryteriów       25 

 

9.  Załącznik nr 2. Wzory dokumentów       38 

 



3 

 

1.Stosowane skróty 

 

LGD – oznacza Lokalną Grupę Działania Chełmno 

Rada – oznacza organ decyzyjny LGD Chełmno 

Regulamin – oznacza Regulamin Rady LGD Chełmno 

Walne Zebranie Członków - oznacza Walne Zebranie Członków LGD Chełmno  

Zarząd – oznacza Zarząd LGD Chełmno.  

Prezes Zarządu – oznacza Prezesa Zarządu LGD Chełmno 

Biuro – oznacza Biuro LGD Chełmno 

IZ - Instytucja Zarządzająca 

RPO W K-P  - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-

2020. 

EFS – Europejski Fundusz Społeczny 
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2.Wstęp 

 Procedura określa zasady wyboru projektów grantowych zgłaszanych w odpowiedzi na 

konkursy ogłaszane przez LGD Chełmno. Określa zasady, które pozwolą na osiągnięcie zakładanych 

celów i wskaźników LSR, a co za tym idzie na realizację samej LSR. Opracowana na podstawie 

ustaleń poczynionych podczas definiowania problemów, przedsięwzięć, celów i wskaźników pozwoli 

na zapewnienie spójności w ramach całej LSR i zagwarantuje, że wyselekcjonowane zostaną jedynie 

te operacje, które faktycznie przyczyniają się do realizacji strategii. 

 Procedura wyboru operacji opiera się o lokalne kryteria wyboru.  

 Określa zasady oceny i wyboru projektów grantowych możliwych do realizacji w ramach 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego finansowanego w ramach osi 11 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020- Rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność, Działanie 11.1: Włączenie społeczne na obszarach LSR. 

Możliwe typy projektów do realizacji: 

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie 

wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

a. kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: 

rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),  

b. świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem 

rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, 

coaching rówieśniczy), 

c. kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: 

rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),  

d. kluby pracy,  

e. aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub 

dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),  

f. i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.  

2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej  

i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: 

a. usług wzajemościowych, samopomocowych,  

b. lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,  

c. i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 

społecznej.  

3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej,  

w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-społecznych 

na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój 

gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej. 
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3.Ogólna zasada realizacji projektów grantów 

 

Grant to operacja, której beneficjentem jest LGD (operator projektu grantowego). Grant składa się z 

szeregu projektów grantowtych, gdzie odbiorcami końcowymi są podmioty działające na obszarze 

objętym LSR – grantobiorcy. Wyboru projektów grantowych dokonuje się w drodze konkursu.  

Realizacja projektów grantowych ma służyć osiągnięciu celów grantu. Grantobiorcą nie może być 

podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. Grantem są środki finansowe RPO, 

które beneficjent projektu grantowego powierzył grantobiorcy,  na realizację zadań. 

 

Formy wsparcia projektów grantowych: 

1. 50 tys. zł -  maksymalna wartość projektu grantowego  w przypadku grantu zakładającego  

wzrost aktywności społecznej; 

2. 150 tys. zł – maksymalna wartość projektu grantowego w przypadku grantu zakładającego 

efektywność zatrudnieniową.  

 

LGD składa wniosek do IZ RPO W K-P na wsparcie realizacji grantu. Grant ten będzie realizował 

szereg mikrograntów realizowanych przez Grantobiorców. Grantobiorca podpisuje umowę z LGD, 

przedkłada sprawozdanie do LGD, jest kontrolowany i nadzorowany przez LGD. 

 

LGD  rozlicza się przed IZ z uprzednio wskazanych do osiągnięcia, w ramach realizacji projektu 

grantowego celów, wskaźników. 

 

4.Zasady ogłaszania naboru i wyboru projektów grantowych.  
 

1. Ogłoszenie konkursu przez LGD, nabór projektów grantowych -  ogłoszenie podaje się do 

publicznej wiadomości nie później niż 14 dni kalendarzowych przed faktycznym 

terminem składania wniosków. Ogłoszenie zamieszczone zmusi być na stronie internetowej 

LGD i na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD. Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie 

grantów musi zawierać w szczególności: 

a. termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów, 

b. określony zakres tematyczny projektu grantowego, zgodny z zakresem określonym w 

umowie o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego, 

c. planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki, w tym celu  

LGD wypełnia Załącznik nr 1 do niniejszych  Procedur, 

d. kwotę dostępną w ramach ogłoszenia, nie wyższą niż kwota z umowy o przyznaniu 

pomocy na realizację projektu grantowego, 
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e. planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania, zgodne z umową o 

przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego, 

f. wskazanie miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru wniosków o powierzenie 

grantów oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium (np. link 

do miejsca publikacji tych kryteriów lub zasad), 

g. informacje o wysokości kwoty grantu lub intensywności pomocy (poziomie 

dofinansowania), jeśli LGD wprowadziła ograniczenia w tym zakresie 

h. wskazanie miejsca udostępnienia LSR i wzorów dokumentów aplikacyjnych 

(formularza wniosku o udzielenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu), wzoru 

umowy o powierzenie grantu,  a także wzoru sprawozdania z realizacji zadania. 

 

Nie ma możliwości zmiany treści ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz 

kryteriów wyboru Grantobiorców i ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów, po ich 

zamieszczeniu na stronie internetowej LGD. 

W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia o naborze wniosków o 

powierzenie grantów, LGD podaje datę jego publikacji (np. dzień/miesiąc/rok). 

Konieczne jest archiwizowanie na stronie internetowej LGD wszystkich ogłoszeń w ramach 

perspektywy 2014-2020 co najmniej do momentu upływu okresu trwałości inwestycyjnych 

projektów grantowych (podgląd treści ogłoszeń powinien być możliwy przez każdy podmiot 

odwiedzający stronę internetową danej LGD). 

LGD numeruje kolejne ogłoszenia o naborach wniosków o powierzenie grantów w 

następujący sposób - kolejny numer ogłoszenia / rok (np. nr 1/2016/G, nr 2/2016/G, itd.,  a w 

przypadku, gdy nabór będzie przeprowadzony na przełomie dwóch lat (np. 2016 r. / 2017 r.) 

ogłoszenie o naborze otrzyma numer 1/2017/G). 

 

2. Nabór wniosków o powierzenie grantów –  Wnioski w wersji papierowej oraz elektronicznej 

(płyta CD) składa się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. Czas trwania naboru 

wniosków od 14 do 30 dni kalendarzowych.  

 

3. Przyjęcie wniosku o powierzenie grantu dokumentuje się poprzez nadanie wnioskowi 

indywidualnego oznaczenia (znak sprawy) i wpisanie go w polu „Potwierdzenie przyjęcia 

przez LGD” na pierwszej stronie wniosku. Numer ten zostaje odzwierciedlony w rejestrze 

prowadzonym przez LGD. Potwierdzenie musi zawierać: datę, godzinę złożenia wniosku, 

numer rejestru LGD, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników, podpis osoby 

przyjmującej. Złożenie wniosku o powierzenie grantu w LGD potwierdzane jest także na 

egzemplarzu beneficjenta, na pierwszej stronie wniosku.  

Ważne informacje: 
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1. Wniosek, instrukcję  wypełniania wniosku, wymagane załączniki opracowane są przez 

LGD. 

2. Wnioski złożone po terminie nie podlegają ocenie. Następuje odmowa przyznania 

pomocy.  

3. Grantobiorca ma prawo wycofania złożonego wniosku o powierzenie grantu i/lub 

innego oświadczenia na każdym etapie oceny. Zwrot złożonych dokumentów może 

nastąpić bezpośrednio bądź korespondencyjnie – na pisemną prośbę grantobiorcy. 

Kopie wycofanych dokumentów pozostają w LGD wraz z oryginałem pisma o 

wycofaniu złożonych dokumentów.  

 

4. Wstępna weryfikacja  wniosków - weryfikacji dokonuje biuro LGD w terminie                           

14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia  terminu naboru wniosków. Weryfikacja 

odbywa się w następujących krokach: 

 

Krok 1: kryteria dostępu. Biuro LGD (2 osoby) weryfikuje czy: 

 wniosek został złożony w terminie zgodnym z terminem wskazanym w ogłoszeniu o 

naborze?  

 wniosek został złożony przez uprawniony podmiot?  

 wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu? 

 wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został 

wypełniony w języku polskim? 

 wnioskowana kwota mieści się w limicie dofinansowania?  

W przypadku niespełnienia chociażby jednego z wyżej wymienionych kryteriów dostępu, 

złożony wniosek pozostaje bez rozpatrzenia a podmiotowi składającemu wniosek   o 

dofinansowanie grantu nie przysługuje odwołanie.  

  

Krok 2: kryteria formalne. Biuro LGD weryfikuje tylko wnioski, które przeszły 

pozytywną ocenę kryterium dostępu i sprawdza czy:  

 wszystkie wymagane pola wniosku zostały poprawnie wypełnione?  

 dane grantobiorcy wskazane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym?  

 okres realizacji grantu mieści się w okresie realizacji Projektu Grantowego?  

 grantobiorca złożył wymagane załączniki (statut, kosztorys, zgłoszenie, oferty, 

itp.)?  

 budżet grantu został prawidłowo sporządzony,  

 Wniosek o dofinansowanie projektu (załączniki – o ile dotyczy) został podpisany 

i opieczętowany przez upoważnione osoby? 



8 

 

 

5.  Korekty/uzupełnienia we wnioskach po wstępnej weryfikacji.  

W przypadku braków lub uchybień stwierdzonych na etapie weryfikacji Wniosku o 

powierzenie grantu (spełniającego kryteria dostępu) przez pracowników biura LGD, 

grantobiorca zostaje wezwany do złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 7 

dni kalendarzowych od przesłania przez LGD informacji drogą elektroniczną (z opcją 

potwierdzenia odbioru wiadomości) na adres wskazany we wniosku o powierzenie grantu. 

LGD może dodatkowo powiadomić telefonicznie grantobiorcę o przekazanym wezwaniu.  

UWAGA: Niezłożenie uzupełnień lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje 

odmową przyznania pomocy (brak możliwości odwołania).  

Tylko pozytywnie zakończona weryfikacja warunkuje kolejne etapy oceny wniosku, tj, 

wniosek zostanie poddany dalszej ocenie przez Radę.  

 

6. Ocena i wybór grantów przez Radę LGD. Rada LGD to organ, który dokonuje oceny 

wniosków pod kątem zgodności z LSR, z lokalnymi kryteriami, może ustanowić kwotę 

wsparcia dla danego grantu.  

Rada działania na podstawie Regulaminu Rady, zgodnie z jego zasadami i zasadami 

niniejszych procedur.  

Krok 1: Termin posiedzenia. Pracownicy biura, wspólnie z Zarządem LGD oraz 

Przewodniczącym Radu wyznaczają termin posiedzenia Rady. Termin posiedzenia podawany 

jest do publicznej wiadomości na stronie internetowej LGD.  Posiedzenie musi odbyć się w 

terminie do 14 dni roboczych od terminu zakończenia wstępnej weryfikacji wniosków. 

Krok 2: Dokumenty na posiedzenie Rady. Wszelkie dokumenty przygotowuje biuro, 

wszystkie dokumenty, w tym wnioski możliwe są do wglądu przed terminem posiedzenia. 

Wszelkie dokumenty dostępne są do wglądu w biurze LGD w godzinach pracy Biura.  

Krok 3: Posiedzenie – ocena i wybór grantów. Podczas posiedzeń Pracownik biura lub 

przedstawiciel Zarządu LGD prezentuje poszczególne wnioski o powierzenie grantu na 

podstawie złożonej przez Grantobiorcę dokumentacji, wg kolejności wpływu wniosków do 

LGD.  

Ocena zgodności grantu z  LSR dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady LGD 

poprzez wypełnienie imiennej Karty oceny zgodności grantu z LSR. 

W przypadku niezgodności grantu z LSR (przewaga głosów negatywnych nad 

pozytywnymi) wniosek pozostaje bez rozpatrzenia.  

Wynik głosowania w sprawie uznania grantu za zgodny z LSR jest pozytywny, jeżeli zwykła 

większość uprawnionych do głosowania (tj. gdy podczas głosowania więcej osób biorących 

udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw, głosy wstrzymujące nie są 

wliczane do wyniku) oddała głos jako „Głosuję za uznaniem grantu za zgodny z LSR”. Na 
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podstawie wyników oceny zgodności z LSR Rada LGD formułuje Listę operacji zgodnych 

oraz niezgodnych z LSR, którą przyjmuje w formie uchwały. Nad uchwałą zatwierdzającą 

listę głosują wszyscy członkowie Rady LGD uczestniczący w posiedzeniu.  

Do dalszej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane jedynie te granty, dla 

których zostanie podjęta decyzja Rady LGD o zgodności danego grantu z LSR.  

Po dokonaniu oceny zgodności grantu z LSR granty, które uznane zostały przez członków 

Rady LGD za zgodne z LSR, zostają przekazane do oceny punktowej pod względem 

spełniania tzw. lokalnych kryteriów wyboru.  

Ocena dokonywana jest przez członków Rady LGD indywidualnie przy użyciu Karty oceny 

grantu wg lokalnych kryteriów. 

Liczba punktów dla każdego rozpatrywanego grantu liczona jest wg średniej arytmetycznej, w 

zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku.  

O miejscu grantu na Liście grantów wybranych decyduje średnia liczba punktów uzyskanych 

z oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru.  

Równa liczba punktów: w przypadku równej ilości głosów decyduje głos 

Przewodniczącego lub osoby upoważnionej, która pełni jego funkcję podczas oceny 

wniosków.  

Po zakończeniu oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru każdy członek Rady LGD 

dokonuje indywidualnej oceny budżetu (części finansowej) grantu na Karcie weryfikacji 

budżetu. 

Kwota wsparcia może ulec obniżeniu w sytuacji, gdy przynajmniej połowa członków Rady 

LGD biorących udział w ocenie grantu uzna pojedynczy koszt za zawyżony, niezasadny lub 

niekwalifikowany. W takiej sytuacji ostateczne ustalenie kwoty wsparcia odbywa się w drodze 

dyskusji i głosowania przez podniesienie ręki (zwykła większość głosów) członków Rady 

LGD, co odnotowuje się w Protokole z posiedzenia Rady LGD. W takiej sytuacji grantobiorca 

może dokonać korekty budżetu lub zrezygnować z realizacji grantu za kwotę środków 

pomniejszoną decyzją Rady. Korekta budżetu nie może powodować jednak zmiany 

zakładanych do osiągnięcia wskaźników w ramach grantu.  

W pozostałych przypadkach wysokość wsparcia równa jest kwocie wnioskowanej wskazanej 

we wniosku o powierzenie grantu.  

 

Krok 5: Stworzenie list grantów wybranych oraz niewybranych. Na podstawie wyników 

oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru Rada LGD formułuje Listę grantów 

wybranych oraz Listę grantów niewybranych którą przyjmuje w drodze uchwały tzw. 

warunkowej, tzn. jeśli w wyznaczonym terminie nie wpłyną odwołania grantobiorców, 

zgodnie z przyjętą procedurą odwołań, planowane drugie posiedzenie Rady LGD zostaje 

odwołane, a podjęta uchwała pozostaje w mocy prawnej.  Nad uchwałą zatwierdzającą listy 
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operacji wybranych i niewybranych głosują wszyscy członkowie Rady LGD uczestniczący w 

posiedzeniu.  

 

Krok 6: Powiadomienie grantobiorców o wynikach oceny Rady. Protokół z posiedzenia 

Rady zawierający informacje o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem, których 

wniosków wyłączenie dotyczy oraz Uchwała wraz z listą grantów wybranych i niewybranych 

zostaje upubliczniona na stronie internetowej LGD oraz tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD w 

terminie do 7 dni roboczych po terminie w jakim odbyło się posiedzenie. W terminie 3 dni 

roboczych po terminie w jakim odbyło się posiedzenie wysłane zostają pisma informujące 

grantobiorców o wynikach oceny. Pismo zawiera informacje o liczbie uzyskanych punktów 

podczas oceny,  o miejscu na liście grantów wybranych do realizacji, o tym, czy gran mieści 

się w ramach dostępnego limitu środków oraz o możliwości wniesienia protestu.  

UWAGA: Rada LGD zastrzega sobie prawo zmiany miejsca grantu na liście grantów 

wybranych w sytuacji, gdy wpłyną odwołania od decyzji Rady LGD podjętej na pierwszym 

posiedzeniu, które zostaną pozytywnie rozpatrzone przez Radę LGD.  

 

Krok 7: Wniesienie protestu. Grantobiorca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia 

doręczenia pisma informującego o wynikach oceny ma prawo wnieść do LGD Protest od 

rozstrzygnięć Rady. Prawo wniesienia protestu przysługuje od: 

a) negatywnej oceny zgodności grantu z LSR, w tym z celami Projektu Grantowego,  

b) oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru,  

c) ustalonej wysokości kwoty wsparcia.  

Wymogi formalne protestu. Protest musi być złożony w terminie, w formie pisemnej, w 

miejscu, gdzie składany był wniosek, wg wzoru dostępnego na stronie LGD i muszą być 

wypełnione wszystkie jego sekcje.  

Protest pozostaje bez rozpatrzenia w przypadku, gdy:  

a) nie został złożony na właściwym formularzu,  

b) został złożony w niewłaściwy sposób (pocztą elektroniczną lub tradycyjną, kurierem), 

c) został złożony po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni,  

d) został złożony przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący grantobiorcą, którego 

wniosek o powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru,  

e) grantobiorca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie 

uzasadnił swojego stanowiska.  
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5.Postępowanie w przypadku wniesienia Protestu 

1. W przypadku wpłynięcia do biura LGD Protestu, Zarząd LGD informuje o tym 

Przewodniczącego Rady LGD, który niezwłocznie potwierdza członkom Rady LGD 

termin i miejsce drugiego posiedzenia Rady LGD celem rozpatrzenia złożonych 

Protestów. Informacja o wpłynięciu protestów  zostaje także upubliczniona za 

pośrednictwem strony internetowej LGD.  

2. W terminie 14 dni roboczych  od dnia otrzymania protestu Rada ponownie 

weryfikuje wnioski. 

3. W wyniku ponownej weryfikacji Rada dokonuje ponownej oceny w wyniku której: 

a. podtrzymuje wcześniejszą decyzję, 

b. umieszcza go na liście grantów wybranych ( o ile LGD dysponuje 

odpowiednią ilością środków albo 

c. odrzuca protest w przypadku, gdy: został złożony po upływie wskazanego 

powyżej terminu 7 dni, został złożony przez nieuprawniony podmiot, tzn. 

niebędący grantobiorcą, którego wniosek o powierzenie grantu podlegał 

ocenie w ramach danego naboru, wnioskodawca nie wskazał zakresu w jakim 

nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił swojego stanowiska oraz 

podtrzymuje swoją decyzję ustaloną podczas pierwszego posiedzenia o czym 

za pośrednictwem Biura LGD informuje wnioskodawcę. 

4. Po rozpatrzeniu Protestów Rada LGD sporządza ostateczną Listę grantów 

wybranych. Lista przyjęta zostaje w drodze uchwały. Decyzja Rady LGD jest w tym 

przypadku ostateczna. Ostateczna lista grantów wybranych i niewybranych 

zostaje upubliczniona za pośrednictwem strony internetowej LGD oraz na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie LGD w terminie do 3 dni roboczych.  

 

Na tym etapie ocena projektów grantowych zostaje zakończona.  

 

6.Zasady realizacji projektu grantowego 

 

1. Podpisanie umowy o powierzenie grantu – w ciągu 30 dni od zakończenia procedury 

wyboru grantów następuje podpisanie umowy z Grantobiorcą. Umowa o powierzenie 

grantu zawierana między grantobiorcą a LGD określa w szczególności: 

a. zadania grantobiorcy objęte grantem - osiągnięcia rezultatów i wypełnienia 

zobowiązań składanych na etapie ubiegania się o powierzenie grantu (w szczególności 

zobowiązań, za które otrzymał określoną liczbę punktów w ramach oceny wg 

lokalnych kryteriów wyboru), w tym  obowiązek dostarczenia dokumentów 
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potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników, a także potwierdzających 

status osób objętych wsparciem w ramach grantu; 

b. kwotę grantu i wkładu własnego; 

c. warunki przekazania i rozliczenia grantu – realizacja grantu, w tym wydatkowanie 

środków  możliwa jest wyłącznie po podpisaniu umowy; 

d. zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami 

projektu grantowego; 

e. zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę lub 

uprawnione podmioty, w tym zasady udostępniania LGD i innym uprawnionym 

organom informacji i dokumentów niezbędnych do prowadzenia kontroli i 

monitoringu grantu; 

f. informowania o współfinansowaniu grantu ze środków LSR w ramach  Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

oraz umieszczania wymaganych logotypów m.in. na publikacjach, ulotkach, 

materiałach informacyjnych, listach obecności, formularzach zgłoszeniowych 

związanych z realizacją grantu; 

g. warunki zmiany umowy - Grantobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego 

przesyłania do LGD pisemnej informacji o zmianie danych zawartych w Umowie (w 

tym: zmianie siedziby organizacji, reprezentacji organizacji). Zmiana ta nie wymaga 

zmiany umowy. Wszelkie zmiany Umowy o powierzenie grantu wymagają aneksu w 

formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiany muszą być zgłaszane ze 

stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji grantu. 

Wprowadzane zmiany nie mogą powodować zmiany założonych do osiągnięcia 

wskaźników w ramach grantu. Proponowane przez grantobiorcę zmiany, wymagają 

pisemnego zgłoszenia do LGD – nie później niż miesiąc przed końcem realizacji 

grantu i ich akceptacji. Pismo w tej sprawie należy złożyć osobiście w siedzibie LGD 

lub przesłać pocztą elektroniczną na adres LGD. W piśmie należy opisać 

proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem. Do pisma należy załączyć 

zaktualizowany Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami. LGD weryfikuje 

wprowadzone dane z pismem opisującym modyfikacje i po akceptacji sformułuje 

stosowny aneks. Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian, wymagających 

zawierania aneksu do umowy, na etapie przygotowywania Wniosku o płatność, tj. po 

dacie zakończenia realizacji grantu. Dopuszcza się odchylenie finansowe 

nieprzekraczające 10% (+/ -) pomiędzy kosztami określonymi w poszczególnych 

pozycjach Zestawienia rzeczowo-finansowego grantu (stanowiącego załącznik do 

Umowy), a kosztami faktycznie poniesionymi, przy czym zmiany te nie mogą 

powodować zwiększenia kwoty przyznanego wsparcia. Zmiana ta nie wymaga 
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zmiany umowy.  Odchylenie finansowe wyższe niż 10% (+) będzie stanowiło dla 

grantobiorcy koszt niekwalifikowalny; 

h. obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentów dot. grantu przez 5 lat od 

otrzymania płatności ostatecznej; 

i. zasady zabezpieczenia należytego wykonania Umowy -  Weksel niezupełny (in 

blanco) wraz z deklaracją wekslową podpisany przez osoby uprawnione do 

reprezentacji Grantobiorcy w dniu podpisania Umowy, 

j. zasady rozwiązania umowy o powierzenie grantu ulega rozwiązaniu ze skutkiem 

natychmiastowym i bez wypłaty jakichkolwiek odszkodowań w przypadku gdy 

Grantobiorca przedstawi fałszywe i/lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania 

środków finansowych; dopuścił się nieprawidłowości finansowych, w wyznaczonym 

terminie nie usunie lub nie skoryguje nieprawidłowości wskazanych przez LGD na 

etapie monitoringu lub kontroli realizacji grantu; 

k. zobowiązanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych, do prowadzenia oddzielnego 

systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego 

dla wszystkich zdarzeń gospodarczych (transakcji) związanych z realizacją grantu,                         

tj. kosztów kwalifikowalnych, w tym również wartości wkładu niepieniężnego. 

2. Rozliczenie grantu. 

1) Termin na rozliczenie grantu ustala się do 14 dni kalendarzowych po terminie 

zakończenia realizacji grantu wskazanego w umowie. 

2) W przypadku gdy grantobiorca nie złożył wniosku w terminie, LGD wzywa go do 

jego złożenia w terminie 5 dni kalendarzowych. Informacja wysyłana jest za 

pośrednictwem maila oraz przekazywana w sposób ułatwiający jej potwierdzenie. 

3) Niezłożenie Wniosku o rozliczenie grantu w terminie wskazanym w piśmie 

wzywającym do uzupełnień  o powierzenie grantu skutkuje rozwiązaniem Umowy, a 

tym samym odmową wypłaty środków lub zwrotem środków wypłaconych.  

4) Wniosek o rozliczeni grantu zostaje opracowany przez LGD oraz upubliczniony wraz 

z ogłoszeniem o naborze wniosków. Wniosek o rozliczenie grantu zawiera część 

finansową grantu oraz sprawozdanie z merytorycznej realizacji grantu, w tym 

informację o osiągniętych wskaźnikach produktu i rezultatu w odniesieniu do LSR. 

5) Wniosek składa się osobiście w siedzibie LGD w wersji papierowej oraz 

elektronicznej wraz z dokumentami księgowymi potwierdzającymi poniesienie 

kosztów oraz innymi dokumentami dot. merytorycznej realizacji grantu np. - 

sprawozdania, listy obecności, zdjęcia, materiały promocyjne, inne. Pracownik  biura 

sporządza kopie potwierdzając je za zgodność z oryginałem. Oryginały zwracane są 

grantobiorcy.   
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6) Złożony w terminie Wniosek o rozliczenie grantu wraz z załącznikami podlega 

weryfikacji w biurze LGD.  

7) W przypadku braków lub uchybień stwierdzonych na etapie weryfikacji wniosku, 

grantobiorca zostaje wezwany do złożenia pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień w 

terminie 14 dni od przesłania przez LGD informacji drogą elektroniczną (z opcją 

potwierdzenia odbioru wiadomości) na adres wskazany we wniosku o rozliczenie 

grantu.  

8) LGD może dodatkowo powiadomić telefonicznie grantobiorcę o przekazanym 

wezwaniu.  

9) Niezłożenie uzupełnień lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje 

rozwiązaniem Umowy, a tym samym odmową wypłaty środków (brak możliwości 

odwołania) lub zwrotem środków wypłaconych.  

10) Czas przeznaczony na weryfikację Wniosku o rozliczenie grantu przez pracownika 

biura LGD to 3 miesiące. Wezwanie grantobiorcy do złożenia uzupełnień/ wyjaśnień 

wstrzymuje bieg rozpatrywania Wniosku o rozliczenie grantu.  

11) Wypłata środków nastąpi do 30 dni od zaakceptowania Wniosku o rozliczenie 

grantu przez LGD przelewem na konto grantobiorcy wskazane w Umowie o 

powierzenie grantu.  

 

3. Kontrola i monitoring.  

1) Do prowadzenia monitoringu oraz przeprowadzania kontroli realizacji grantu uprawnieni 

są pracownicy biura LGD oraz przedstawiciele organów i jednostek organizacyjnych 

upoważnionych do takich kontroli.  

2) Prawo kontroli przysługuje LGD zarówno w siedzibie Grantobiorcy, jak i w miejscu 

realizacji grantu.  

3) Z uwagi na fakt, iż kontrola obejmuje prawidłowość wykonania grantu przez Grantobiorcę 

oraz prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych, może być 

prowadzona zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji grantu.  

4) Podczas kontroli pracownik biura LGD ma prawo wglądu do dokumentów finansowych 

realizowanego grantu oraz do dokumentów potwierdzających merytoryczną realizację 

grantu.  

5) Jedną z form kontroli realizacji grantu jest wizyta monitoringowa – kontrola w miejscu 

realizacji grantu.  

6) Zakłada się, iż pracownik biura LGD z wizytą monitoringową pojawi się u każdego 

Grantobiorcy przynajmniej raz w trakcie realizacji danego grantu. 

7) Podczas wizyty monitoringowej pracownik biura LGD sprawdzać będzie zgodność 

realizacji grantu z Wnioskiem o powierzenie grantu. 
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8) Wizyta monitoringowa służy wyłapaniu ewentualnych nieprawidłowości i monitorowaniu 

realizacji przez Grantobiorcę wskaźników Projektu Grantowego.  

9) Z każdej wizyty monitoringowej sporządza się Protokół w dwóch egzemplarzach – jeden 

dla LGD, jeden dla Grantobiorcy. W protokole definiowane są zalecenia pokontrolne, w 

tym działania korygujące lub naprawcze, jeśli zajdzie taka potrzeba.  

10) Inne formy kontroli grantów to: kontrola na zakończenie realizacji grantu (na podstawie 

wniosku o rozliczenie grantu) – kontrola dokumentacji na zakończenie realizacji projektu 

jest przeprowadzana obligatoryjnie  i polega na weryfikacji wniosku o rozliczenie grantu 

oraz na sprawdzeniu kompletności i prawidłowości dokumentacji związanej z realizacją 

grantu, która jest dostępna w siedzibie LGD.  
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WERSJA TABELARYCZNA PROCEDURY WYBORU I OCENY GRANTOBIORCÓW   

W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH  

 

ETAP 
OSOBA 

ODPOWIEDZIALNA 
CZYNNOŚCI 

WZORY 

DOKUMENTÓW 

TRYB OGŁASZANIA NABORU WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE GRANTÓW 

 

 

Ogłoszenie 

naboru 

wniosków 

 

 

Biuro LGD 

Zamieszczenie na stronie internetowej LGD i tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD ogłoszenia o naborze wniosków o 

dofinansowanie grantów 14 dni kalendarzowych  przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru. Ogłoszenie 

o naborze wniosków o dofinansowanie grantu zawierać będzie w szczególności: 

1. wskazanie: 

a. terminu i miejsca składania wniosków (od 14 do 30 dni kalendarzowych) 

b. formy wsparcia, 

c. zakresu tematycznego operacji; 

2. obowiązujące w ramach naboru: 

a. warunki udzielenia wsparcia, 

b. kryteria wyboru projektu grantowego  wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której 

uzyskanie jest warunkiem wyboru projektu grantowego, w ramach której realizowany będzie grant 

3. informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz 

kryteriów wyboru operacji, w ramach której realizowany będzie grant, 

4. wskazanie wysokości limitu środków w ramach ogłaszanego naboru,  

5.  informację o miejscu udostępniania LSR, formularza wniosku o udzielenie wparcia, formularza wniosku o 

płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia. 

A dodatkowo: 

a. stawkę godzinową pracy własnej uzgodnioną dla danego naboru 

b. cel/cele Projektu Grantowego, 

c. wskaźniki produktu i rezultatu planowane do realizacji w ramach Projektu Grantowego. 

 

 

Wzór ogłoszenia o 

naborze wniosków 

ZASADY PRZEPROWADZANIA NABORU WNIOSKÓW 

Przyjęcie 

wniosku  

o 

dofinansowan

ie grantu 

 

Biuro LGD 

Przyjęcie wniosku o dofinansowanie grantu (wersja papierowa i tożsama z nią wersja elektroniczna wraz z 

wymaganymi załącznikami) w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków.  

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane, a podmiot składający wniosek o dofinansowanie grantu po 

terminie otrzyma pisemną informację o odmowie przyznania dofinasowania. 

 

Nadanie  wnioskowi indywidualnego oznaczenia (znak sprawy) i wpisanie go w polu „Potwierdzenie przyjęcia przez 

LGD” na wniosku.  Numer ten zostaje wprowadzony do rejestru prowadzonego przez LGD. 

Wzór rejestru 

wniosków  

o dofinansowanie 
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grantu 

Złożenie wniosku o dofinansowanie grantu jest potwierdzane przez pracownika biura LGD poprzez postawienie na 

pierwszej stronie kopii wniosku pieczęci zawierającej następujące dane: data i godzina złożenia wniosku, numer z 

rejestru LGD, liczba złożonych wraz z wnioskiem załączników, podpis pracownika biura LGD. 

Wzór pieczęci 

potwierdzającej 

złożenie wniosku 

WERYFIKACJA KRYTERIÓW DOSTĘPU 

 Biuro LGD 

Do 14 dni kalendarzowych od zakończenia naboru pracownik biura LGD weryfikuje: 

a.  wniosek został złożony w terminie zgodnym z terminem wskazanym w ogłoszeniu o naborze?  

b. wniosek został złożony przez uprawniony podmiot?  

c. wniosek o dofinansowanie projektu został złożony na właściwym formularzu? 

d. wniosek o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został wypełniony w języku 

polskim? 

e. wnioskowana kwota mieści się w limicie dofinansowania?  

W przypadku niespełnienia któregoś z kryteriów dostępu wniosek pozostaje bez rozpatrzenia, a podmiotowi 

składającemu wniosek o dofinansowanie grantu nie przysługuje odwołanie. 

Wzór karty 

weryfikacji 

kryteriów dostępu 

 

WERYFIKACJA KRYTERIÓW FORMALNYCH 

Weryfikacja 

wniosków po 

ocenie 

dostępności 

Biuro LGD 

Pracownik weryfikuje tylko wnioski, które przeszły pozytywną ocenę kryterium dostępu.  

Elementy podlegające weryfikacji: 

a. wszystkie wymagane pola wniosku zostały poprawnie wypełnione?  

b. dane grantobiorcy wskazane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym?  

c. okres realizacji grantu mieści się w okresie realizacji Projektu Grantowego?  

d. grantobiorca złożył wymagane załączniki (statut, kosztorys, zgłoszenie, oferty, itp.)?  

e. budżet grantu został prawidłowo sporządzony  

f. Wniosek o dofinansowanie projektu (załączniki – o ile dotyczy) został podpisany i opieczętowany przez 

upoważnione osoby? 

Wzór karty 

weryfikacji 

Wezwanie do 

korekt/ 

uzupełnień 

Biuro LGD 

W przypadku braków lub uchybień stwierdzonych na etapie weryfikacji Wniosku o powierzenie grantu 

(spełniającego kryteria dostępu) przez pracowników biura LGD, grantobiorca zostaje wezwany do złożenia 

pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 7 dni kalendarzowych od przesłania przez LGD informacji drogą 

elektroniczną (z opcją potwierdzenia odbioru wiadomości) na adres wskazany we wniosku o powierzenie grantu.  

Niezłożenie uzupełnień lub wyjaśnień w wyznaczonym terminie skutkuje odmową przyznania pomocy (brak 

możliwości odwołania). 

Pozytywnie zakończona weryfikacja warunkuje kolejne etapy oceny wniosku. 

 

Wzór umowy o 

powierzenie Grantu 

OCENA I WYBÓR GRANTÓW PRZEZ RADĘ LGD ORAZ OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

(do 60 dni od zakończenia naboru) 

 

 

 

Zarząd LGD w 

porozumieniu z 

Przewodniczącym Rady 

Ustalenie terminu posiedzenia organu decyzyjnego LGD w konsultacji  z Przewodniczącym Rady, podanie do 

publicznej wiadomości poprzez stronę internetową LGD wraz z listą złożonych wniosków o dofinansowanie 

grantów. 
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Informacja o 

posiedzeniu 

Rady 

 

(zgodnie z 

regulaminem 

Rady) 

(lub w zastępstwie 

Wiceprzewodniczącym 

Rady) 

Przewodniczący Rady 
Podpisanie zawiadomień o posiedzeniu Rady. Przewodniczący Rady  (lub w zastępstwie  Wiceprzewodniczący 

Rady). 

Wzór 

zawiadomienia  

o posiedzeniu Rady 

 
Biuro LGD 

Przygotowanie i rozesłanie w formie poczty elektronicznej zawiadomień o posiedzeniu organu decyzyjnego wraz z 

informacją dotyczącą możliwości zapoznania się z materiałami związanymi z porządkiem posiedzenia.  

Dopuszcza się możliwość powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej – wymagana jest w takim przypadku 

zwrotna informacja o uczestniczeniu  lub nie uczestniczeniu  Członka Rady w posiedzeniu. Dodatkowo 

powiadomienie telefoniczne (sporządzenie notatki służbowej pracownika z rozmowy telefonicznej). Termin 

posiedzenia: do 14 dni roboczych od terminu zakończenia wstępnej weryfikacji wniosków. 

Przygotowani

e posiedzenia 

Rady  i 

obsługa 

techniczna 

posiedzenia 

(zgodnie z 

regulaminem 

Rady  LGD) 

Biuro LGD 
Udostępnienie w siedzibie LGD oryginałów  złożonych wniosków o przyznanie pomocy w celu zapoznania się przez 

członków Rady  z wnioskami przed posiedzeniem.  
 

Biuro LGD 

 

 

 

Przygotowanie dokumentacji na posiedzenie Rady, w tym kart do oceny zgodności grantów z  LSR i kryteriami 

wyboru operacji, w tym z celami Projektu Grantowego  

 

 Wzory kart 

Procedura 

oceny 

zgodności 

operacji z 

LSR w tym: 

zgodności z 

programem,  

w ramach 

którego jest 

planowana 

realizacja tej 

operacji i 

oceny 

operacji 

zgodnie z 

kryteriami 

wyboru 

operacji 

 

 

Członkowie Rady 

Podpisanie listy obecności  

 

Wzór listy 

obecności (z 

uwzględnieniem 

podziału na 

sektory) 

Przewodniczący Rady 

(lub w zastępstwie 

Wiceprzewodniczący 

Rady) 

Otwarcie posiedzenia  - przedstawienie porządku obrad, sprawdzenia quorum. 

 
 

Członkowie Rady 

 

Podpisanie  deklaracji bezstronności i poufności  dla każdego grantu przez każdego z Członków Rady.  

 

 

Wzór deklaracji 

poufności i 

bezstronności 

Deklaracja zawiera 

listę osób 

wykluczonych lub 

powodów 

wykluczenia. 

Przewodniczący Rady 

(lub w zastępstwie 

Wiceprzewodniczący 

Wyłączenie z udziału w procesie oceny grantów członków Rady.  
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(zgodnie z 

regulaminem 

Rady  LGD) 

Rady) 

Biuro 

LGD/Przewodniczący 

Rady 

Wpisanie do Rejestru interesów Członków Rady, biorących udział w posiedzeniu.  Zaznaczenie  kolorem czerwonym 

członków Rady, wykluczonych  z udziału w procesie oceny grantów (którzy nie podpisali deklaracji poufności i 

bezstronności). 

Wpis zawiera: datę podpisania deklaracji, imię i nazwisko Członka Rady podpisującego deklarację bezstronności, 

nazwę ocenianej operacji. 

Wzór Rejestru 

interesów 

Sekretarz Rady, Biuro 

LGD 

Obliczanie wyników głosowań , kontrola quorum, sporządzanie protokołu i uchwał 
 

Przewodniczący Rady 

(lub w zastępstwie 

Wiceprzewodniczący 

Rady) 

Stwierdzenie prawomocności obrad (w tym zachowania parytetu sektorowego). 

 

 

 

 

 

Członkowie Rady 

 

Rada LGD dokonuje oceny i wyboru tylko spośród tych grantów, których zakres jest zgodny z celem/celam RPO W 

K-P na lata 2014-2020 oraz Projektu Grantowego. 

Ocena zgodności operacji z  LSR dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady poprzez wypełnienie 

imiennej Karty oceny zgodności grantu z LSR 

Wzór karty oceny 

zgodności grantów 

z LSR, w tym 

celami Projektu 

Grantowego 

Sekretarz Rady, Biuro 

LGD 

Głosy pozytywne i negatywne zostają zliczone przez pracowników biura, Sekretarza.  
 

Członkowie Rady 

Ostateczna decyzja, co do zgodności lub niezgodności grantu z Programem i  LSR, podjęta zostaje w formie uchwały 

Rady LGD. Do dalszej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zostaną przekazane jedynie granty uznane za zgodne z 

Programem i LSR na podstawie wyników oceny określonych w protokole Komisji Skrutacyjnej.  

 

 

 

 

 

Członkowie Rady 

 

Ocena grantów pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru dokonywana jest indywidualnie przez 

poszczególnych członków Rady obecnych na posiedzeniu.  

Oceniający członek Rady dokonuje dokładnej analizy każdego kryterium, a następnie wpisuje czytelnie długopisem 

ocenę w karcie oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru. Ocena nie może przekroczyć wartości maksymalnej 

określonej dla każdego kryterium w karcie oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru.   

Uzasadnienie oceny danego kryterium. (jeśli dotyczy) 

W karcie oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru, po wstawieniu oceny dla danego kryterium, w kolumnie 

uzasadnienie członek Rady czytelnie co najmniej trzema zdaniami uzasadnia przyznaną ocenę.  

Punkty na karcie są sumowane. O miejscu grantu na liście ocenionych grantów decyduje średnia liczba punktów 

uzyskanych z oceny przez wszystkich oceniających, będąca średnią arytmetyczną punków z wszystkich kart oceny, 

wyrażona do dwóch miejsc po przecinku. 

W przypadku grantów o równej ilości uzyskanych punktów, o miejscu na liście ocenionych grantów zdecyduje głos 

Przewodniczącego lub osoby upoważnionej, która pełni jego obowiązki.  

Wzór karty oceny 

grantu wg 

lokalnych kryteriów 

wyboru 

 

 

 

Członkowie Rady 

Po zakończeniu oceny grantów wg lokalnych kryteriów wyboru członek Rady LGD dokonuje indywidualnej oceny 

budżetu (części finansowej) grantu na Karcie weryfikacji budżetu. 

a. Kwota wsparcia może ulec obniżeniu w sytuacji, gdy przynajmniej połowa członków Rady biorących 

udział w ocenie grantu uzna pojedynczy koszt za zawyżony, niezasadny lub niekwalifikowany. W takiej 

Wzór karty 

weryfikacji budżetu 
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sytuacji ostateczne ustalenie kwoty wsparcia odbywa się w drodze dyskusji i głosowania przez 

podniesienie ręki (zwykła większość głosów) członków Rady, co odnotowuje się w Protokole z 

posiedzenia Rady.  

b. W pozostałych przypadkach wysokość wsparcia równa jest wnioskowanej kwocie grantu wskazanej we 

wniosku o dofinansowanie grantu. 

 

Biuro LGD/Sekretarz 

Rady 

 

Sporządzenie listy grantów wybranych i niewybranych do dofinansowania. 

Wzór  listy grantów 

wybranych do 

dofinansowania i 

listy grantów 

niewybranych do 

dofinansowania 

 

Członkowie Rady 

 

Rada LGD podejmuje uchwałę w sprawie oceny i wyboru grantów. Jednocześnie Rada LGD sporządza listę grantów 

wybranych i niewybranych do dofinansowania, którą przyjmuje w drodze uchwały warunkowo, tzn. jeśli nie wpłyną 

protest podmiotów składających wnioski o dofinansowanie grantów, uchwała podjęta na pierwszym posiedzeniu 

pozostaje w mocy. Uchwała wraz z listą grantów wybranych i niewybranych zostaje zatem upubliczniona na stronie 

internetowej LGD oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie LGD po upływie terminu przeznaczonego na złożenie 

protestu. 

Uchwała w sprawie 

zatwierdzenia 

grantów wybranych 

i niewybranych do 

dofinansowania. 

 

Sekretarz 

posiedzenia/Biuro LGD 

 

Sporządzanie protokołu z posiedzenia Rady i uchwał.  

Przewodniczący Rady j 

(lub w zastępstwie 

Wiceprzewodniczący 

Rady) 

 

Zamknięcie posiedzenia, podpisanie protokołu i uchwał 
 

PO ZAKOŃCZENIU WYBORU OPERACJI, ALE NIE PÓŹNIEJ NIŻ 7 DNI OD DNIA ZAKOŃCZENIA OCENY I WYBORU GRANTÓW DO DOFINANSOWANIA,  

WYKONANE ZOSTANĄ CZYNNOŚCI: 

Zawiadomieni

e o wynikach 

oceny Rady 

Zarząd LGD/Biuro LGD 

Przygotowanie w terminie do 3 dni roboczych pism do podmiotów ubiegających się o dofinansowanie grantów 

informujących o wynikach oceny z podaniem liczby punktów otrzymanych przez grant oraz możliwością wniesienia 

protestu. Skan pisma jest przekazywany  pocztą elektroniczną , a oryginał pisma w sposób umożliwiający uzyskanie 

potwierdzenia odebrania. 

wzór pisma 

informującego  

o pozytywnym 

wyniku wyboru i 

możliwości 

wniesienia protestu 

Biuro LGD 

Zamieszczenie w terminie do 3 dni roboczych na stronie internetowej: 

-  list grantów wybranych i niewybranych do dofinansowania, 

- protokołu z posiedzenia Rady zawierającego informację o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem 

których wniosków wyłączenie dotyczy 

 

ZASADY ROZPATRYWANIA PROTESTU 
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Procedura 

wniesienia 

protestu od 

rozstrzygnięć 

Rady LGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot składający 

wniosek o 

dofinansowanie grantu 

Podmiotowi składającemu wniosek o dofinansowanie grantu przysługuje prawo wniesienia protestu – w ciągu 7 dni 

od dnia doręczenia  pisma od LGD w sprawie wyników wyboru grantu do dofinansowania. 

Prawo wniesienia protestu przysługuje od:  

a) negatywnej oceny zgodności z LSR, w tym z celami Projektu Grantowego, 

b) oceny grantu wg lokalnych kryteriów wyboru, 

c) ustalonej wysokości kwoty wsparcia. 

Wymogi formalne protestu: 

Protest jest wnoszony w formie pisemnej (wzór dostępny na stronie internetowej LGD) i zawiera: 

a) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu; 

b) oznaczenie podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie grantu;\numer wniosku o dofinansowanie grantu; 

c) wskazanie punktów oceny, z którymi  oceną podmiot ubiegający się o dofinansowanie grantu się nie zgadza, 

wraz z uzasadnieniem; 

d) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem  

podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie grantu naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem; 

e) w przypadku gdy protest dotyczy negatywnej oceny zgodności operacji z LSR, zawiera dodatkowo 

wskazanie w jakim zakresie podmiot ubiegający się o dofinansowanie grantu nie zgadza się z tą oceną oraz 

uzasadnienie przyjętego stanowiska; 

f) podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii 

dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o 

dofinansowanie grantu. 

Wzór protestu 

(zamieszczony na 

stronie internetowej 

LGD) 

 Biuro LGD 

Przyjęcie protestu w biurze LGD, zgodnie ze wskazaniami w piśmie informującym o wyniku wyboru i możliwości 

wniesienia protestu oraz umieszczenie w rejestrze protestów. Poinformowanie Przewodniczącego Rady LGD o 

wpłynięciu protestu, który niezwłocznie przekazuje członkom Rady termin i miejsce drugiego posiedzenia Rady 

LGD celem rozpatrzenia złożonych protestów. Informacja o wpłynięciu protestów zostaje także upubliczniona za 

pośrednictwem strony internetowej LGD. 

 

Rejestr protestów 

 

 

 

Rozpatrzenie 

protestu – 

weryfikacja 

wyników 

oceny 

grantów  

dokonanej 

przez Radę. 

Rada LGD 

LGD w terminie 14 dni od dnia otrzymania protestu weryfikuje wyniki dokonanej przez siebie oceny operacji w 

zakresie kryteriów i zarzutów podnoszonych w proteście, i: 

1) dokonuje ponownej oceny, w wyniku której 

a. podtrzymuje wcześniejszą decyzję, 

b. umieszcza go na liście grantów wybranych ( o ile LGD dysponuje odpowiednią ilością środków) 

albo 

2) odrzuca protest w przypadku, gdy: 

a. został złożony po upływie wskazanego powyżej terminu 7 dni, 

b. został złożony przez nieuprawniony podmiot, tzn. niebędący grantobiorcą, którego wniosek o 

powierzenie grantu podlegał ocenie w ramach danego naboru, 

c. wnioskodawca nie wskazał zakresu w jakim nie zgadza się z oceną Rady LGD oraz nie uzasadnił 

swojego stanowiska, 

d. podtrzymuje swoją decyzję ustaloną podczas pierwszego posiedzenia. 

     o czym za pośrednictwem Biura LGD informuje wnioskodawcę. 
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Po rozpatrzeniu protestów Rada LGD sporządza ostateczną listę grantów wybranych i niewybranych do 

dofinansowania. Lista przyjęta zostaje w drodze uchwały. Decyzja Rady LGD jest w tym przypadku ostateczna. 

Lista zostaje upubliczniona za pośrednictwem strony internetowej LGD. 

PODPISANIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU 

 

Zawarcie 

umowy z 

Grantobiorcą 

o powierzenie 

grantu 

 

 

Biuro LGD/Zarząd 

W ciągu 30 dni od zakończenia procesu wyboru grantów następuje podpisanie umowy z Grantobiorcą.  

Umowa o powierzenie grantu zawierana między grantobiorcą a LGD określa w szczególności: 

a) zadania grantobiorcy objęte grantem - osiągnięcia rezultatów i wypełnienia zobowiązań składanych na 

etapie ubiegania się o powierzenie grantu (w szczególności zobowiązań, za które otrzymał określoną liczbę 

punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru), w tym  obowiązek dostarczenia dokumentów 

potwierdzających osiągnięcie założonych wskaźników, a także potwierdzających status osób objętych 

wsparciem w ramach grantu; 

b) kwotę grantu i wkładu własnego; 

c) warunki przekazania i rozliczenia grantu – realizacja grantu, w tym wydatkowanie środków  możliwa jest 

wyłącznie po podpisaniu umowy; 

d) zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego; 

e) zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez grantodawcę lub uprawnione podmioty, w 

tym zasady udostępniania LGD i innym uprawnionym organom informacji i dokumentów niezbędnych do 

prowadzenia kontroli i monitoringu grantu; 

f) informowania o współfinansowaniu grantu ze środków LSR w ramach  Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz umieszczania wymaganych 

logotypów m.in. na publikacjach, ulotkach, materiałach informacyjnych, listach obecności, formularzach 

zgłoszeniowych związanych z realizacją grantu; 

g) warunki zmiany umowy - Grantobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego przesyłania do LGD pisemnej 

informacji o zmianie danych zawartych w Umowie (w tym: zmianie siedziby organizacji, reprezentacji 

organizacji). Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. Wszelkie zmiany Umowy o powierzenie grantu 

wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Zmiany muszą być zgłaszane ze 

stosownym wyprzedzeniem uwzględniającym poszczególne etapy realizacji grantu. Wprowadzane zmiany 

nie mogą powodować zmiany założonych do osiągnięcia wskaźników w ramach grantu. Proponowane 

przez grantobiorcę zmiany, wymagają pisemnego zgłoszenia do LGD – nie później niż miesiąc przed 

końcem realizacji grantu i ich akceptacji. Pismo w tej sprawie należy złożyć osobiście w siedzibie LGD lub 

przesłać pocztą elektroniczną na adres LGD. W piśmie należy opisać proponowane zmiany wraz z 

uzasadnieniem. Do pisma należy załączyć zaktualizowany Wniosek o powierzenie grantu wraz z 

załącznikami. LGD weryfikuje wprowadzone dane z pismem opisującym modyfikacje i po akceptacji 

sformułuje stosowny aneks. Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian, wymagających zawierania 

aneksu do umowy, na etapie przygotowywania Wniosku o płatność, tj. po dacie zakończenia realizacji 

grantu. Dopuszcza się odchylenie finansowe nieprzekraczające 10% (+/ -) pomiędzy kosztami określonymi 

w poszczególnych pozycjach Zestawienia rzeczowo-finansowego grantu (stanowiącego załącznik do 

Umowy), a kosztami faktycznie poniesionymi, przy czym zmiany te nie mogą powodować zwiększenia 

kwoty przyznanego wsparcia. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.  Odchylenie finansowe wyższe niż 

Wzór umowy o 

powierzenie grantu 
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10% (+) będzie stanowiło dla grantobiorcy koszt niekwalifikowalny; 

h) obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentów dot. grantu przez 5 lat od otrzymania płatności 

ostatecznej; 

i) zasady zabezpieczenia należytego wykonania Umowy -  Weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją 

wekslową podpisany przez osoby uprawnione do reprezentacji Grantobiorcy w dniu podpisania Umowy, 

j) zasady rozwiązania umowy o powierzenie grantu ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym i bez 

wypłaty jakichkolwiek odszkodowań w przypadku gdy Grantobiorca przedstawi fałszywe i/lub niepełne 

oświadczenia w celu uzyskania środków finansowych; dopuścił się nieprawidłowości finansowych, w 

wyznaczonym terminie nie usunie lub nie skoryguje nieprawidłowości wskazanych przez LGD na etapie 

monitoringu lub kontroli realizacji grantu; 

k) zobowiązanie do prowadzenia ksiąg rachunkowych, do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości 

albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich zdarzeń gospodarczych 

(transakcji) związanych z realizacją grantu,  tj. kosztów kwalifikowalnych, w tym również wartości wkładu 

niepieniężnego. 

SPOSÓB ROZLICZANIA GRANTÓW 

Rozliczenie 

otrzymanego 

dofinansowan

ia 

 

 

 

 

 

 

 

Grantobiorca 

Grantobiorca, w terminie 14 dni od zakończenia realizacji grantu (określonym w umowie), zobowiązany jest do 

złożenia w Biurze LGD Wniosku o płatność (również w wersji elektronicznej) wraz z dokumentami księgowymi 

potwierdzającymi poniesienie kosztów oraz innymi dokumentami dot. merytorycznej realizacji grantu – 

sprawozdanie, listy obecności, zdjęcia, materiały promocyjne, itp. Pracownik Biura sporządza kopie niezbędnych 

dokumentów, potwierdza ich zgodność z oryginałem, zaś oryginały zwraca Grantobiorcy. 

Wniosek o płatność zawiera część finansową grantu oraz sprawozdanie z merytorycznej realizacji grantu, w tym 

informację o osiągniętych wskaźnikach produktu i rezultatu w odniesieniu do LSR. 

W przypadku niezłożenia wniosku o płatność ostateczną w terminie wskazanym w Umowie o powierzenie grantu 

LGD wzywa Grantobiorcę do złożenia wniosku o płatność w  5  dni kalendarzowych od dnia otrzymania pisma 

informacyjnego doręczonego w sposób umożliwiający potwierdzenie jego odbioru. Niezłożenie Wniosku o płatność 

we wskazanym terminie  skutkuje rozwiązaniem Umowy, a tym samym odmową wypłaty środków. 

Złożony w terminie Wniosek o płatność wraz z załącznikami podlega weryfikacji w biurze LGD. W przypadku 

braków lub uchybień stwierdzonych na etapie weryfikacji wniosku Grantobiorca zostaje wezwany do złożenia 

pisemnych uzupełnień lub wyjaśnień w terminie 14 dni od przesłania przez LGD informacji drogą elektroniczną 

na adres wskazany w Umowie o powierzenie grantu (skan pisma przekazywany jest   pocztą elektroniczną , a 

oryginał w sposób umożliwiający uzyskanie potwierdzenia odebrania). Niezłożenie uzupełnień lub wyjaśnień w 

wyznaczonym terminie skutkuje rozwiązaniem Umowy, a tym samym odmową wypłaty środków (brak możliwości 

odwołania). Czas przeznaczony na weryfikację Wniosku o płatność przez pracownika biura LGD to 3 

miesiące. Wezwanie grantobiorcy do złożenia uzupełnień/ wyjaśnień wstrzymuje bieg rozpatrywania Wniosku o 

płatność. 

Środki finansowe z tytułu pomocy wypłaca się na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia oraz w 

umowie, jeżeli grantobiorca: 

a. zrealizował zobowiązania określone w umowie o powierzenie grantu, 

b. udokumentował zrealizowanie grantu, w tym poniesienie kosztów kwalifikowalnych z tym związanych. 

Wzór wniosku o 

płatność 
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Wypłata środków następuje po realizacji grantu i zaakceptowaniu wniosku o płatność przez LGD. 

Wypłata środków następuje do 30 dni od zaakceptowania wniosku o płatność przez LGD przelewem na konto 

grantobiorcy wskazane we wniosku o płatność. 

MONITORING I KONTROLA REALIZACJI GRANTU 

Prowadzenie 

monitoringu i 

kontroli 

realizacji 

grantu 

 

Pracownicy Biura LGD 

Do prowadzenia monitoringu oraz przeprowadzania kontroli realizacji grantu uprawnieni są pracownicy biura LGD.  

Kontrola realizacji grantu może odbyć się zarówno w siedzibie Grantobiorcy, jak i w miejscu realizacji grantu. 

Pracownik Biura LGD kontroluje: 

a. prawidłowość wykonania grantu przez Grantobiorcę,  

b. prawidłowość wydatkowania przekazanych środków finansowych 

LGD może prowadzić kontrolę zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu realizacji grantu. Podczas kontroli 

pracownik Biura LGD ma prawo wglądu do dokumentów potwierdzających realizację grantu. Pracownik Biura LGD 

odbywa przynajmniej jedną wizytę  monitoringową u każdego Grantobiorcy w trakcie realizacji danego grantu. 

Podczas wizyty monitoringowej pracownik biura LGD sprawdzać będzie zgodność realizacji grantu z umową o 

powierzenie grantu. Z każdej wizyty monitoringowej sporządza się protokół w dwóch egzemplarzach – jeden dla 

LGD, jeden dla Grantobiorcy. W protokole definiowane są zalecenia pokontrolne, w tym działania korygujące lub 

naprawcze, jeśli zajdzie taka potrzeba. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków nałożonych w umowie o 

powierzenie grantu lub zaleceń pokontrolnych następuje zmniejszenie dofinansowania lub windykacja środków 

zgodnie z taryfikatorem zawartym w umowie o powierzenie grantu. 

Wzór protokołu 

pokontrolnego 

 

TERMINARZ 
 Ogłoszenie konkursu przez LGD - nie później niż 14 dni kalendarzowych przed faktycznym terminem składania wniosków. 

 Nabór wniosków –  od 14 do 30 dni kalendarzowych.  

 Wstępna weryfikacja -  wniosków  w terminie do  14 dni kalendarzowych. 

 Korekty/uzupełnienia - w terminie 7 dni kalendarzowych  

 Posiedzenie i ocena – w terminie do 14 dni roboczych od terminu zakończenia wstępnej weryfikacji wniosków 

 Pisma po ocenie – wysłanie w terminie do 3 dni roboczych po posiedzeniu.  

 Informacja na stronie -  do 7 dni roboczych po terminie w jakim odbyło się posiedzenie.  

 Protest -  w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia doręczenie pisma po ocenie. 

 Ponowna ocena – w terminie do 14 dni kalendarzowych po wniesieniu protestów.  

 Ostateczna lista (decyzja) – w terminie do 3 dni roboczych po terminie ponownej oceny. 
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Załącznik nr 1  do Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych                                       

 

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW 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 

 

L.p. Nazwa lokalnego kryterium oceny 

operacji 

Sposób przydzielania punktacji Źródło 

weryfikacji 

 

1 Wnioskodawca złożył 1 wniosek w 

naborze 

 

0 pkt. - nie 

5 pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 5 punktów. 

Rejestr złożonych 

wniosków 

2 Wnioskodawcą jest organizacja 

pozarządowa 

 0 pkt. - nie 

10pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 10 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

3 Siedziba wnioskodawcy  

Preferuje się, by Wnioskodawcami były 

podmioty posiadające siedzibę lub 

zarejestrowane na  obszarze działania 

LGD ze względu na znajomość 

uwarunkowań  i potrzeb obszaru. 

0 pkt.- siedziba lub rejestracja podmiotu 

poza obszarem działania LGD 

10 pkt.- siedziba lub rejestracja podmiotu 

na obszarze działania LGD 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny, kopia 

dokumentu 

rejestrowego 

4 Okres prowadzonej działalności 

Ocenie podlega okres prowadzonej 

działalności, gdzie początek działalności 

rozumie się jako datę rejestracji podmiotu. 

 

3 pkt.- okres działalności od 12 do 24 

miesięcy 

6 pkt. - okres działalności powyżej 24 

miesięcy 

 

 

Maksymalnie: 6 punktów. 

Kopia dokumentu 

rejestrowego 

5 Doświadczenie Wnioskodawcy  

w realizacji projektów 

 

Ocenie podlega doświadczenie w realizacji 

projektów o tematyce zbieżnej do 

przedmiotu konkursu, rozumiane jako 

doświadczenie w realizacji przedsięwzięć 

ze środków zewnętrznych, w tym 

krajowych i dotacji UE w latach 2007-

2015, chyba że okres działania jest 

krótszy. 

  0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada 

doświadczenia w realizacji projektów 

  5 pkt.- Wnioskodawca wykazał się 

realizacją 1-3 projektów 

10 pkt.- Wnioskodawca wykazał się 

realizacją 4 i więcej projektów 

 

 

 

 

Maksymalnie 10 punktów 

Kopie umów 

dotacji, 

Zestawienie 

doświadczenia- 

załącznik wniosku 

aplikacyjnego 

6 Promocja LGD 

Wnioskodawca uwzględnił zastosowanie 

na etapie wdrażania następujących 

narzędzi promocji: 

- logo i inf. o LGD na materiałach 

powielanych 

- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub innej  

- inne np. tablice, plakaty  

Specyfikacja narzędzi zostanie 

1 pkt.- logo i inf. o LGD na materiałach 

powielanych  

1 pkt.- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub innej  

1 pkt.- inne np. tablice, plakaty  

 

 

 

 

 

Wniosek 

aplikacyjny 
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L.p. Nazwa lokalnego kryterium oceny 

operacji 

Sposób przydzielania punktacji Źródło 

weryfikacji 

 

opublikowana w naborze konkursowym, 

zgodnie w wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej. 

 

 

 

Maksymalnie: 3  punkty. 

7 Aktywizacja społeczno-zawodowa grup 

zdefiniowanych jako defaworyzowane w 

ramach LSR 

 

Działania zaplanowane w projekcie 

skierowane są do jednej lub więcej osób z 

grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w 

LSR: 

 Osoby do 35 r.ż. 

 Osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej 

 Kobiety 

 Niepełnosprawni 

 

Preferowane będą projekty uwzględniające 

jak najwyższy procent osób 

kwalifikujących się do grupy 

defaworyzowanej w ogólnej liczbie 

beneficjentów ostatecznych projektu. 

  0 pkt.- poniżej 30 % - 0 pkt. 

  5 pkt.- od 30 do 40% – pkt. 

10 pkt.- od 40 do 50 % - 10 pkt. 

15 pkt.- powyżej 50 % uczestników  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie:  15  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

8 Udział w spotkaniu 

informacyjnym/szkoleniu 

 i doradztwie  
Preferuje się by wnioskodawca wziął 

udział w spotkaniach/ szkoleniach oraz 

doradztwie organizowanych przez LGD  w 

celu uniknięcia błędów we wniosku, 

złożenia wniosku z brakami, złożenia 

wniosku niezgodnego z LSR oraz  

lokalnymi kryteriami. 

0 pkt.- wnioskodawca nie korzystał  

żadnej formy wsparcia 

przygotowawczego oferowanego przez 

LGD 

3 pkt.- wnioskodawca skorzystał z usług 

doradztwa świadczonego przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca wziął udział w 

szkoleniu organizowanym przez LGD 

 

 

 

 

Maksymalnie : 6 punktów 

Lista obecności na 

spotkaniu 

informacyjnym/ 

szkoleniu, karta 

doradztwa 

9 Udział wkładu własnego  

Wnioskodawca na poziomie dokumentacji 

aplikacyjnej zadeklarował w montażu 

finansowym wniesienie wkładu 

finansowego wyższego niż  poziom 

minimalny 

Wkład może być wniesiony w formie 

finansowej lub niefinansowej. 

0 pkt.- wkład własny na poziomie 

minimalnym określonym  w ogłoszeniu 

konkursowym 

5 pkt.-   5% - 10% powyżej wkładu 

minimalnego 

10 pkt. -do  10%  powyżej wkładu 

minimalnego 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów 

Wniosek 

aplikacyjny 

10 Partnerstwo  

 

Projekt realizowany w partnerstwie 

 

Dla projektów zakładających aktywizację 

społeczno-zawodową preferowane będą 

projekty zakładające partnerstwo 

rzeczywiste organizacji pozarządowych, 

OPS i PSZ z obszaru LGD. 

5 pkt.- projekt partnerski 

0 pkt. - brak partnerstwa 

5 pkt. - projekt realizowany w 

partnerstwie organizacji pozarządowej+ 

jednostki publicznej  służby zatrudnienia 

lub ośrodka pomocy, gdzie przynajmniej 

jeden z partnerów jest organizacją 

działającą lub zarejestrowaną poza 

terenem LGD. 

Wniosek 

aplikacyjny,  

Umowa 

partnerska, kopia 

dokumentów 

rejestracyjnych 
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L.p. Nazwa lokalnego kryterium oceny 

operacji 

Sposób przydzielania punktacji Źródło 

weryfikacji 

 

  

10 pkt. - projekt realizowany w 

partnerstwie organizacji pozarządowej+ 

jednostki publicznej  służby zatrudnienia 

lub ośrodka pomocy, gdzie wszyscy 

partnerzy są organizacjami działającymi 

lub zarejestrowanymi na terenie LGD. 

 

Maksymalnie:  10 punktów. 

11 Innowacyjność operacji 

 

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu 

do obszaru LGD. Może to oznaczać 

zastosowanie pomysłów i rozwiązań 

znanych i stosowanych na innych 

obszarach, jednak mających charakter 

innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu 

należy np.: nowatorski sposób 

wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój 

nowych usług, zaspokojenie potrzeb, które 

były pomijane w dotychczasowych 

działaniach, rozwój nowych funkcji 

obszaru, nowy sposób angażowania 

społeczności lokalnej w rozwój, itp. 

 

0-5  pkt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

12 Uzasadnienie potrzeby realizacji 

projektu 

 

Diagnoza potrzeb poparta danymi 

statystycznymi, weryfikowalnymi danymi 

z zacytowanych raportów i opracowań 

sektorowych. Uzasadnienie odnoszące się 

do diagnozy i analizy SWOT LSR. 

0-10 pkt. 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 10 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

13 Aktywizacja zawodowa 

 

Zaplanowane we wniosku działania 

zakładają przeprowadzenie form 

aktywizacji zawodowej takich jak: staż, 

praktyka zawodowa,  udział w zajęciach w 

ramach Warsztatów Terapii Zajęciowej 

 

0- pkt. - nie 

10 pkt.- tak 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 10 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

Razem 110 punktów,  

Wymagane minimum: 55 punktów 
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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 1.2. Wsparcie działań o charakterze środowiskowym   

 

 

L.p. Nazwa lokalnego kryterium oceny 

operacji 

Sposób przydzielania punktacji Źródło 

weryfikacji 

 

1 Wnioskodawcą jest organizacja 

pozarządowa 

0 pkt.-  nie 

5 pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 5 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

2 Siedziba wnioskodawcy  
Preferuje się, by Wnioskodawcami były 

podmioty posiadające siedzibę lub 

zarejestrowane na  obszarze działania 

LGD ze względu na znajomość 

uwarunkowań  i potrzeb obszaru. 

0 pkt.- siedziba lub rejestracja podmiotu 

poza obszarem działania LGD 

10 pkt.- siedziba lub rejestracja podmiotu 

na obszarze działania LGD 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

3 Okres prowadzonej działalności 

Ocenie podlega okres prowadzonej 

działalności, gdzie początek działalności 

rozumie się jako datę rejestracji podmiotu 

 

3 pkt.- okres działalności od 12 do 24 

miesięcy 

6 pkt. - okres działalności powyżej 24 

miesięcy 

 

 

Maksymalnie: 6 punktów. 

Kopia dokumentu 

rejestrowego 

4 Doświadczenie Wnioskodawcy  

w realizacji projektów 

 

Ocenie podlega doświadczenie w realizacji 

projektów o tematyce zbieżnej do 

przedmiotu konkursu, rozumiane jako 

doświadczenie w realizacji przedsięwzięć 

ze środków zewnętrznych, w tym 

krajowych i dotacji UE w latach 2007-

2015, chyba że okres działania jest 

krótszy. 

  0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada 

doświadczenia w realizacji projektów 

  5 pkt.- Wnioskodawca wykazał się 

realizacją 2 projektów 

10 pkt.- Wnioskodawca wykazał się 

realizacją 3 i więcej projektów 

 

 

 

Maksymalnie 10 punktów 

Kopie umów 

dotacji, 

Zestawienie 

doświadczenia- 

załącznik wniosku 

aplikacyjnego 

5 Promocja LGD 

Wnioskodawca uwzględnił zastosowanie 

na etapie wdrażania następujących 

narzędzi promocji: 

- logo i inf. o LGD na materiałach 

powielanych 

- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub innej  

- inne np. tablice, plakaty  

Specyfikacja narzędzi zostanie 

opublikowana w naborze konkursowym, 

zgodnie w wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej. 

1 pkt.- logo i inf. o LGD na materiałach 

powielanych  

1 pkt.- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub innej  

1 pkt.- inne np. tablice, plakaty  

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 3  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

6 Aktywizacja społeczno-zawodowa grup 

zdefiniowanych jako defaworyzowane w 

ramach LSR 

 

Działania zaplanowane w projekcie 

  0 pkt.- poniżej 30 % - 0 pkt. 

  5 pkt.- od 30 do 40% – pkt. 

10 pkt.- od 40 do 50 % - 10 pkt. 

15 pkt.- powyżej 50 % uczestników  

 

Wniosek 

aplikacyjny 
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skierowane są do jednej lub więcej osób z 

grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w 

LSR: 

 Osoby do 35 r.ż. 

 Osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej 

 Kobiety 

 Niepełnosprawni 

 

Preferowane będą projekty uwzględniające 

jak najwyższy procent osób 

kwalifikujących się do grupy 

defaworyzowanej w ogólnej liczbie 

beneficjentów ostatecznych projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie:  15  punktów. 

7 Udział w spotkaniu informacyjnym, 

szkoleniu i doradztwie  
Preferuje się by wnioskodawca wziął 

udział w spotkaniach/ szkoleniach oraz 

doradztwie organizowanych przez LGD  w 

celu uniknięcia błędów we wniosku, 

złożenia wniosku z brakami, złożenia 

wniosku niezgodnego z LSR oraz  

lokalnymi kryteriami. 

0 pkt.- wnioskodawca nie korzystał  

żadnej formy wsparcia 

przygotowawczego oferowanego przez 

LGD 

3 pkt.- wnioskodawca skorzystał z usług 

doradztwa świadczonego przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca wziął udział w 

szkoleniu organizowanym przez LGD 

 

 

 

 

Maksymalnie : 6 punktów 

Lista obecności na 

spotkaniu 

informacyjnym/ 

szkoleniu, karta 

doradztwa 

8 Udział wkładu własnego  

Wnioskodawca na poziomie dokumentacji 

aplikacyjnej zadeklarował w montażu 

finansowym wniesienie wkładu 

finansowego wyższego niż  poziom 

minimalny  

Wkład może być wniesiony w formie 

finansowej lub niefinansowej. 

0 pkt.- wkład własny na poziomie 

minimalnym określonym  w ogłoszeniu 

konkursowym 

5 pkt.-   5% - 10% powyżej wkładu 

minimalnego 

10 pkt. -do  10%  powyżej wkładu 

minimalnego 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów 

Wniosek 

aplikacyjny 

9 Czas realizacji operacji 

 

Ocenie podlega planowany czas realizacji 

projektu 

 0 pkt. - powyżej 12 miesięcy  

 5 pkt. od 6 do 12 miesięcy 

10 pkt.- od 0 do 6 miesięcy 

 

Maksymalnie: 10 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

10 Wnioskowana kwota dofinansowania 

 

Ocenie podlega wysokość wnioskowanej 

dotacji 

 0 pkt.- (25 000- 50 000 zł) 

 5 pkt.- (15 000- 24 999 zł) 

10 pkt.- ( 5 000 - 14 999 zł) 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

 

Wniosek 

aplikacyjny 

11 Partnerstwo  

 

Preferowane będą projekty realizowane w 

partnerstwie. 

Dla projektów zakładających działania 

środowiskowe preferowane będą projekty 

zakładające partnerstwo rzeczywiste 

organizacji pozarządowych, OPS  oraz 

jednostek sektora finansów publicznych-  

instytucji kultury, placówek edukacyjnych 

  0 pkt.- operacja nie realizowana w 

partnerstwie  

  5 pkt.- operacja realizowana w 

partnerstwie 

10 pkt.- partnerstwo organizacji 

pozarządowej z instytucją kultury, lub 

placówką edukacyjną 

 

 

 

Wniosek 

aplikacyjny,  

Umowa partnerska 
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Maksymalnie: 10  punktów. 

12 Innowacyjność operacji 

 

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu 

do obszaru LGD. Może to oznaczać 

zastosowanie pomysłów i rozwiązań 

znanych i stosowanych na innych 

obszarach, jednak mających charakter 

innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu 

należy np.: nowatorski sposób 

wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój 

nowych usług, zaspokojenie potrzeb, które 

były pomijane w dotychczasowych 

działaniach, rozwój nowych funkcji 

obszaru, nowy sposób angażowania 

społeczności lokalnej w rozwój, itp. 

 

0-5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

13 Wykorzystanie lokalnych potencjałów w 

celu zrównoważonego rozwoju obszaru 

LGD 

 

Ocenie podlega stopień wykorzystania 

przez operację lokalnych zasobów, 

dziedzictwa kulturowego, historycznego 

lub przyrodniczego w celu redukcji 

zjawiska wykluczenia społecznego oraz 

ubóstwa na terenie LGD. Preferowane są 

operacje, które w jak największym stopniu 

opierają działania na zasobach lokalnych 

oraz dziedzictwie w kierunku walki z 

wykluczeniem i ubóstwem. Pozytywnie 

oceniane będą operacje, które jednocześnie 

wykorzystują różne zasoby lokalne, 

specyfikę obszaru i angażują grupy 

defaworyzowane. 

0 -5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

14 Miejsce realizacji projektu 

 

Preferowane będą działania realizowane na 

obszarze LGD. 

 0 pkt. - działania zaplanowane 

całkowicie poza obszarem LGD 

 5 pkt.- działania zaplanowane częściowo 

poza obszarem LGD 

10  pkt. - działania zaplanowane na 

obszarze LGD 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

15 Uzasadnienie potrzeby realizacji 

projektu 

 

Diagnoza potrzeb poparta danymi 

statystycznymi, weryfikowalnymi danymi 

z zacytowanych raportów i opracowań 

sektorowych. 

0 - 10 pkt. 

 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

Razem 120 punktów,  

Wymagane minimum: 60 punktów 
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Cel ogólny 2: Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz poprawa 

jakości kapitału społecznego na obszarze LGD  

do roku 2023 

2.1. Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD 

2.2. Wsparcie w zakresie  rozwoju usług wzajemnościowych  i samopomocowych   

 

L.p. Nazwa lokalnego kryterium oceny 

operacji 

Sposób przydzielania punktacji Źródło 

weryfikacji 

 

1 Wnioskodawcą jest organizacja 

pozarządowa 

0 pkt.-  nie 

5 pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 5 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

2 Siedziba wnioskodawcy  
Preferuje się, by Wnioskodawcami były 

podmioty posiadające siedzibę lub 

zarejestrowane na  obszarze działania 

LGD ze względu na znajomość 

uwarunkowań  i potrzeb obszaru. 

0 pkt.- siedziba lub rejestracja podmiotu 

poza obszarem działania LGD 

10 pkt.- siedziba lub rejestracja podmiotu 

na obszarze działania LGD 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

3 Okres prowadzonej działalności 

Ocenie podlega okres prowadzonej 

działalności, gdzie początek działalności 

rozumie się jako datę rejestracji podmiotu 

 

3 pkt.- okres działalności od 12 do 24 

miesięcy 

6 pkt. - okres działalności powyżej 24 

miesięcy 

 

 

Maksymalnie: 6 punktów. 

Kopia dokumentu 

rejestrowego 

4 Doświadczenie Wnioskodawcy  

w realizacji projektów 

 

Ocenie podlega doświadczenie w realizacji 

projektów o tematyce zbieżnej do 

przedmiotu konkursu, rozumiane jako 

doświadczenie w realizacji przedsięwzięć 

ze środków zewnętrznych, w tym 

krajowych i dotacji UE w latach 2007-

2015, chyba że okres działania jest 

krótszy. 

  0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada 

doświadczenia w realizacji projektów 

  5 pkt.- Wnioskodawca wykazał się 

realizacją 2 projektów 

10 pkt.- Wnioskodawca wykazał się 

realizacją 3 i więcej projektów 

 

 

 

Maksymalnie 10 punktów 

Kopie umów 

dotacji, 

Zestawienie 

doświadczenia- 

załącznik wniosku 

aplikacyjnego 

5 Promocja LGD 

Wnioskodawca uwzględnił zastosowanie 

na etapie wdrażania następujących 

narzędzi promocji: 

- logo i inf. o LGD na materiałach 

powielanych 

- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub innej  

- inne np. tablice, plakaty  

Specyfikacja narzędzi zostanie 

opublikowana w naborze konkursowym, 

zgodnie w wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej. 

1 pkt.- logo i inf. o LGD na materiałach 

powielanych  

1 pkt.- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub innej  

1 pkt.- inne np. tablice, plakaty  

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 3  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

6 Aktywizacja społeczno-zawodowa grup 

zdefiniowanych jako defaworyzowane w 

ramach LSR 

 

  0 pkt.- poniżej 30 % - 0 pkt. 

  5 pkt.- od 30 do 40% – pkt. 

10 pkt.- od 40 do 50 % - 10 pkt. 

15 pkt.- powyżej 50 % uczestników  

Wniosek 

aplikacyjny 
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Działania zaplanowane w projekcie 

skierowane są do jednej lub więcej osób z 

grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w 

LSR: 

 Osoby do 35 r.ż. 

 Osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej 

 Kobiety 

 Niepełnosprawni 

 

Preferowane będą projekty uwzględniające 

jak najwyższy procent osób 

kwalifikujących się do grupy 

defaworyzowanej w ogólnej liczbie 

beneficjentów ostatecznych projektu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie:  15  punktów. 

7 Udział w spotkaniu informacyjnym, 

szkoleniu i doradztwie  
Preferuje się by wnioskodawca wziął 

udział w spotkaniach/ szkoleniach oraz 

doradztwie organizowanych przez LGD  w 

celu uniknięcia błędów we wniosku, 

złożenia wniosku z brakami, złożenia 

wniosku niezgodnego z LSR oraz  

lokalnymi kryteriami. 

0 pkt.- wnioskodawca nie korzystał  

żadnej formy wsparcia 

przygotowawczego oferowanego przez 

LGD 

3 pkt.- wnioskodawca skorzystał z usług 

doradztwa świadczonego przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca wziął udział w 

szkoleniu organizowanym przez LGD 

 

 

 

 

Maksymalnie : 6 punktów 

Lista obecności na 

spotkaniu 

informacyjnym/ 

szkoleniu, karta 

doradztwa 

8 Udział wkładu własnego  

Wnioskodawca na poziomie dokumentacji 

aplikacyjnej zadeklarował w montażu 

finansowym wniesienie wkładu 

finansowego wyższego niż  poziom 

minimalny  

Wkład może być wniesiony w formie 

finansowej lub niefinansowej. 

0 pkt.- wkład własny na poziomie 

minimalnym określonym  w ogłoszeniu 

konkursowym 

5 pkt.-   5% - 10% powyżej wkładu 

minimalnego 

10 pkt. -do  10%  powyżej wkładu 

minimalnego 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów 

Wniosek 

aplikacyjny 

9 Czas realizacji operacji 

 

Ocenie podlega planowany czas realizacji 

projektu 

 0 pkt. - powyżej 12 miesięcy  

 5 pkt. od 6 do 12 miesięcy 

10 pkt.- od 0 do 6 miesięcy 

 

Maksymalnie: 10 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

10 Wnioskowana kwota dofinansowania 

 

Ocenie podlega wysokość wnioskowanej 

dotacji 

 0 pkt.- (25 000- 50 000 zł) 

 5 pkt.- (15 000- 24 999 zł) 

10 pkt.- ( 5 000 - 14 999 zł) 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

 

Wniosek 

aplikacyjny 

11 Partnerstwo  

 

Preferowane będą projekty realizowane w 

partnerstwie. 

Dla projektów zakładających działania 

środowiskowe preferowane będą projekty 

zakładające partnerstwo rzeczywiste 

organizacji pozarządowych, OPS  oraz 

jednostek sektora finansów publicznych-  

  0 pkt.- operacja nie realizowana w 

partnerstwie  

  5 pkt.- operacja realizowana w 

partnerstwie 

10 pkt.- partnerstwo organizacji 

pozarządowej z instytucją kultury, lub 

placówką edukacyjną 

 

 

Wniosek 

aplikacyjny,  

Umowa partnerska 
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instytucji kultury, placówek edukacyjnych  

Maksymalnie: 10  punktów. 

12 Innowacyjność operacji 

 

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu 

do obszaru LGD. Może to oznaczać 

zastosowanie pomysłów i rozwiązań 

znanych i stosowanych na innych 

obszarach, jednak mających charakter 

innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu 

należy np.: nowatorski sposób 

wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój 

nowych usług, zaspokojenie potrzeb, które 

były pomijane w dotychczasowych 

działaniach, rozwój nowych funkcji 

obszaru, nowy sposób angażowania 

społeczności lokalnej w rozwój, itp. 

 

0-5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

13 Wykorzystanie lokalnych potencjałów w 

celu zrównoważonego rozwoju obszaru 

LGD 

 

Ocenie podlega stopień wykorzystania 

przez operację lokalnych zasobów, 

dziedzictwa kulturowego, historycznego 

lub przyrodniczego w celu redukcji 

zjawiska wykluczenia społecznego oraz 

ubóstwa na terenie LGD. Preferowane są 

operacje, które w jak największym stopniu 

opierają działania na zasobach lokalnych 

oraz dziedzictwie w kierunku walki z 

wykluczeniem i ubóstwem. Pozytywnie 

oceniane będą operacje, które jednocześnie 

wykorzystują różne zasoby lokalne, 

specyfikę obszaru i angażują grupy 

defaworyzowane. 

0 -5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

14 Miejsce realizacji projektu 

 

Preferowane będą działania realizowane na 

obszarze LGD. 

 0 pkt. - działania zaplanowane 

całkowicie poza obszarem LGD 

 5 pkt.- działania zaplanowane częściowo 

poza obszarem LGD 

10  pkt. - działania zaplanowane na 

obszarze LGD 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

15 Uzasadnienie potrzeby realizacji 

projektu 

 

Diagnoza potrzeb poparta danymi 

statystycznymi, weryfikowalnymi danymi 

z zacytowanych raportów i opracowań 

sektorowych. 

0 - 10 pkt. 

 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

Razem 120 punktów,  

Wymagane minimum: 60 punktów 
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Cel ogólny 3: Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej  i  przedsiębiorczości społecznej na obszarze LGD 

Chełmno do roku 2023 

3.1. Wsparcie inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej    

 

L.p. Nazwa lokalnego kryterium oceny 

operacji 

Sposób przydzielania punktacji Źródło 

weryfikacji 

 

 Wnioskodawca złożył 1 wniosek w 

naborze 

 

0 pkt. - nie 

5 pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 5 punktów. 

Rejestr złożonych 

wniosków 

1 Wnioskodawcą jest organizacja 

pozarządowa 

0 pkt.-  nie 

5 pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 5 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

2 Siedziba wnioskodawcy  
Preferuje się, by Wnioskodawcami były 

podmioty posiadające siedzibę lub 

zarejestrowane na  obszarze działania 

LGD ze względu na znajomość 

uwarunkowań  i potrzeb obszaru. 

0 pkt.- siedziba lub rejestracja podmiotu 

poza obszarem działania LGD 

10 pkt.- siedziba lub rejestracja podmiotu 

na obszarze działania LGD 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

3 Okres prowadzonej działalności 

Ocenie podlega okres prowadzonej 

działalności, gdzie początek działalności 

rozumie się jako datę rejestracji podmiotu 

 

3 pkt.- okres działalności od 12 do 24 

miesięcy 

6 pkt. - okres działalności powyżej 24 

miesięcy 

 

 

Maksymalnie: 6 punktów. 

Kopia dokumentu 

rejestrowego 

4 Doświadczenie Wnioskodawcy  

w realizacji projektów 

 

Ocenie podlega doświadczenie w realizacji 

projektów o tematyce zbieżnej do 

przedmiotu konkursu, rozumiane jako 

doświadczenie w realizacji przedsięwzięć 

ze środków zewnętrznych, w tym 

krajowych i dotacji UE w latach 2007-

2015, chyba że okres działania jest 

krótszy. 

  0 pkt. - Wnioskodawca nie posiada 

doświadczenia w realizacji projektów 

  5 pkt.- Wnioskodawca wykazał się 

realizacją 2 projektów 

10 pkt.- Wnioskodawca wykazał się 

realizacją 3 i więcej projektów 

 

 

 

Maksymalnie 10 punktów 

Kopie umów 

dotacji, 

Zestawienie 

doświadczenia- 

załącznik wniosku 

aplikacyjnego 

5 Promocja LGD 

Wnioskodawca uwzględnił zastosowanie 

na etapie wdrażania następujących 

narzędzi promocji: 

- logo i inf. o LGD na materiałach 

powielanych 

- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub innej  

- inne np. tablice, plakaty  

Specyfikacja narzędzi zostanie 

opublikowana w naborze konkursowym, 

zgodnie w wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej. 

1 pkt.- logo i inf. o LGD na materiałach 

powielanych  

1 pkt.- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub innej  

1 pkt.- inne np. tablice, plakaty  

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 3  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

6 Aktywizacja społeczno-zawodowa grup 

zdefiniowanych jako defaworyzowane w 

  0 pkt.- poniżej 30 % - 0 pkt. 

  5 pkt.- od 30 do 40% – pkt. 

Wniosek 

aplikacyjny 
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ramach LSR 

 

Działania zaplanowane w projekcie 

skierowane są do jednej lub więcej osób z 

grupy defaworyzowanej zdefiniowanej w 

LSR: 

 Osoby do 35 r.ż. 

 Osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej 

 Kobiety 

 Niepełnosprawni 

 

Preferowane będą projekty uwzględniające 

jak najwyższy procent osób 

kwalifikujących się do grupy 

defaworyzowanej w ogólnej liczbie 

beneficjentów ostatecznych projektu. 

10 pkt.- od 40 do 50 % - 10 pkt. 

15 pkt.- powyżej 50 % uczestników  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie:  15  punktów. 

7 Udział w spotkaniu informacyjnym, 

szkoleniu i doradztwie  
Preferuje się by wnioskodawca wziął 

udział w spotkaniach/ szkoleniach oraz 

doradztwie organizowanych przez LGD  w 

celu uniknięcia błędów we wniosku, 

złożenia wniosku z brakami, złożenia 

wniosku niezgodnego z LSR oraz  

lokalnymi kryteriami. 

0 pkt.- wnioskodawca nie korzystał  

żadnej formy wsparcia 

przygotowawczego oferowanego przez 

LGD 

3 pkt.- wnioskodawca skorzystał z usług 

doradztwa świadczonego przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca wziął udział w 

szkoleniu organizowanym przez LGD 

 

 

 

 

Maksymalnie : 6 punktów 

Lista obecności na 

spotkaniu 

informacyjnym/ 

szkoleniu, karta 

doradztwa 

8 Udział wkładu własnego  

Wnioskodawca na poziomie dokumentacji 

aplikacyjnej zadeklarował w montażu 

finansowym wniesienie wkładu 

finansowego wyższego niż  poziom 

minimalny 

Wkład może być wniesiony w formie 

finansowej lub niefinansowej. 

0 pkt.- wkład własny na poziomie 

minimalnym określonym  w ogłoszeniu 

konkursowym 

5 pkt.-   5% - 10% powyżej wkładu 

minimalnego 

10 pkt. -do  10%  powyżej wkładu 

minimalnego 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów 

Wniosek 

aplikacyjny 

11 Partnerstwo  

 

Preferowane będą projekty realizowane w 

partnerstwie. 

  0 pkt.- operacja nie realizowana w 

partnerstwie -  

10 pkt.- operacja realizowana w 

partnerstwie 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny,  

Umowa partnerska 

12 Innowacyjność operacji 

 

Oceniane jest nowatorstwo w odniesieniu 

do obszaru LGD. Może to oznaczać 

zastosowanie pomysłów i rozwiązań 

znanych i stosowanych na innych 

obszarach, jednak mających charakter 

innowacji na terenie LGD. Zaliczyć tu 

należy np.: nowatorski sposób 

wykorzystania zasobów lokalnych, rozwój 

nowych usług, zaspokojenie potrzeb, które 

0-5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wniosek 

aplikacyjny 
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były pomijane w dotychczasowych 

działaniach, rozwój nowych funkcji 

obszaru, nowy sposób angażowania 

społeczności lokalnej w rozwój, itp. 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

15 Uzasadnienie potrzeby realizacji 

projektu 

 

Diagnoza potrzeb poparta danymi 

statystycznymi, weryfikowalnymi danymi 

z zacytowanych raportów i opracowań 

sektorowych. 

0 - 10 pkt. 

 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 Zakres projektu 

 

Projekt zakłada realizację działań 

animacyjnych, edukacyjnych i 

integracyjnych w obszarze ekonomii 

społecznej i/lub przedsiębiorczości 

społecznej. 

0 - 2 pkt. 

 

 

 

Maksymalnie: 2  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 Narzędzia wsparcia grupy docelowej 

 

Projekt zakłada realizację działań  

zmierzających do inicjowania tworzenia 

nowych podmiotów i przedsiębiorstw 

społecznych , w tym szkoleń, 

indywidualnego doradztwa,  grupowego 

doradztwa 

0 - 2 pkt. 

 

 

 

 

Maksymalnie: 2  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 Współpraca ze szkołami zawodowymi 

 

Preferowane będą projekty zakładające 

współpracę ze szkołami zawodowymi z 

terenu Powiatu Chełmińskiego. 

0 pkt.- nie 

2 pkt. - tak 

 

 

Maksymalnie: 2  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 Dobre praktyki 

 

Projekt zakłada prezentację dobrych 

praktyk w zakresie ekonomii społecznej i 

gospodarki społecznej. 

0 pkt.- nie 

2 pkt. - tak 

 

 

Maksymalnie: 2  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 Aktywizacja zawodowa 

 

Zaplanowane we wniosku działania 

zakładają przeprowadzenie wolontariatu, 

praktyk, staży zawodowych w podmiotach 

działających w sektorze ekonomii 

społecznej. 
 

0 pkt.- nie 

2 pkt. - tak 

 

 

 

Maksymalnie: 2  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

Razem 110 punktów,  

Wymagane minimum: 55 punktów 
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Procedura zmiany kryteriów oceny i wyboru projektów grantowych. 

 

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 grantowych 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.  

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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Załącznik nr 2 do procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych 

 

Wzory dokumentów 

 

 

Spis załączonych wzorów dokumentów  

 

1.   Wzór ogłoszenia o naborze wniosków 

2.   Wzór karty badania wymogów formalnych 

3.   Wzór listy obecności z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Chełmno 

4.   Wzór deklaracji bezstronności członka Rady 

5.   Wzór deklaracji poufności członka Rady 

6.   Wzór wniosku o wyłączenie z dokonywania oceny i wyboru operacji 

7.   Wzór karty oceny zgodności projektu grantowego z  LSR oraz kryteriami wyboru projektów grantowych,  

      w tym ustalenie kwoty wsparcia 

8.   Wzór listy wybranych projektów grantowych  

9.   Wzór listy niewybranych projektów grantowych 

10. Wzór pisma informującego o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu 
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Wzór ogłoszenia o naborze wniosków 

 

 

Lokalna Grupa Działania Chełmno 

 ogłasza nabór wniosków na realizację operacji grantowych 

 

 

Termin składania wniosków:  

od …….. do ……… 

 

Miejsce składania wniosków:  

Biuro LGD Chełmno 

Chełmno, ul……………., 86 – 200 Chełmno 

od poniedziałku do piątku w godz. ………………… 

 

Tryb składania wniosków:  

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w  1 egzemplarzu w wersji 

papierowej oraz w wesji elektronicznej.  

  

Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Limit środków dostępnych w konkursie:  …………………. zł 

Forma wsparcia:........... 

Intensywność pomocy: …............... 

Zakres tematyczny:........... 

Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz: 

 wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy 

 wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru grantu przez LGD  

 wzory formularzy niezbędnych do wyboru grantu przez LGD  

 kryteria wyboru operacji przez LGD, określone w Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym 

wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie w wyniku oceny grantu według 

lokalnych kryteriów wyboru grantu jest jest warunkiem wyboru grantu,  

 planowane do osiągnięcia cele: 

 planowane do osiągnięcia wskaźniki: 

 planowane do realizacji zadania: 

znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych następujących instytucji:  

 ………………………………………………… 

 ……………………………………………….. 

 

 

Informacje udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania Chełmno. Pytania należy kierować na 

adres email: …................. lub telefonicznie:............ 

 

 



40 

 

Wzór karty badania wymogów formalnych 

 

 

 

 

Karta badania wymogów formalnych 

 

 

 

Czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały poprawnie wypełnione TAK NIE 

Czy dane grantobiorcy wskazane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym? 
TAK 

 
NIE 

Czy okres realizacji grantu mieści się w okresie realizacji Projektu Grantowego? 
 

TAK 
NIE 

Czy grantobiorca złożył wymagane załączniki (statut, kosztorys, zgłoszenie, oferty, 

itp.)? 

 

TAK NIE 

Czy budżet grantu został prawidłowo sporządzony? TAK 

 
NIE 

Wniosek o dofinansowanie projektu (załączniki – o ile dotyczy) został podpisany i 

opieczętowany przez upoważnione osoby? 
TAK NIE 

Czy wniosek jest kierowany do dalszej oceny? TAK 

 
NIE 

 

 

.................................................................... 

Data, miejscowość, czytelny podpis osoby  weryfikującej 

 

 

 

 

 

 

 

Tylko wszystkie zaznaczone odpowiedzi na tak kwalifikują wniosek do dalszej oceny i zostają 

przekazane na posiedzenie Rady. Wnioski, które nie spełniły wymogów formalnych zamieszcza się 

na liście operacji, które nie spełniły wymogów formalnych – lista ta zwiera informacje niespełnienia 

wymogu i przyczyny niepodlegania ocenie.  
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Wzór listy obecności z posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD Chełmno 

……………………………………..  

            Pieczęć LGD 

 

Lista obecności  

z posiedzenia Rady Stowarzyszenia  

Lokalnej Grupy Działania Chełmno 

Miejsce posiedzenia: ……………………………………………………………………………….. 

Data posiedzenia: ………………………………………………………………………………….. 

Czas trwania posiedzenia: od godziny ………… do godziny …….. 

Numer konkursu: ………………………………………………………………………………….. 

w sprawie: wyboru operacji grantowych w ramach............................... 

 

I. Rada Stowarzyszenia 

Lp. Nazwisko i imię 

członka Rady 

Pełniona funkcja w Radzie Reprezentowany 

sektor 

Czytelny Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12     

13     

14     

15     
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Reprezentacja Liczba osób Procentowy udział przedstawicieli danego sektora 

Sektor publiczny    

Sektor społeczny   

Sektor gospodarczy   

 

II. Pozostali uczestnicy posiedzenia Rady (pracownik biura, Zarząd, osoby zaproszone) 

Lp. Nazwisko i imię  Pełniona funkcja, 

reprezentowana instytucja, 

sektor 

Czytelny podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady   

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno 

 

Numer konkursu: 

………………………………………………………………………………………………………. 

DEKLARACJA BEZSTRONNOŚCI CZŁONKA RADY 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………. będąc 

członkiem                                       Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania Chełmno, legitymując 

się dowodem osobistym ………………………………………………………. niniejszym oświadczam, że: 

1. zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno 

oraz procedurami dotyczącymi oceny i wyboru projektów w ramach LSR 

2. nie ubiegam się o przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru, 

3. nie zasiadam w organach osoby prawnej, będąc członkiem jej  władz, przedstawicielem  lub 

pracownikiem osoby  prawnej  składającej  wniosek ubiegającego się o przyznanie wsparcia w ramach 

bieżącego naboru,  

4. nie pozostaję w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z osobą/podmiotem ubiegającym się o 

przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru,  

5. nie jestem spokrewniony(a) w pierwszej linii, nie pozostaję w  związku  małżeńskim lub  w  stosunku  

pokrewieństwa w linii prostej,  w stosunku powinowactwa, przysposobienia,  opieki,  kurateli, z osobą 

ubiegającą się o przyznanie wsparcia w ramach bieżącego naboru,  

6.  nie jestem osobą fizyczną reprezentującą przedsiębiorstwo powiązane z przedsiębiorstwem 

reprezentowanym przez osobę/podmiot ubiegający się o przyznanie wsparcia w ramach bieżącego 

naboru, 

W przypadku zaistnienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 2-6, zobowiązuję się do 

niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Przewodniczącego Rady i wycofania się z oceny i wyboru 

operacji, której okoliczność ta będzie dotyczyła.    

Oświadczenie zawarte w pkt 2-6 nie dotyczy następujących wnioskodawców i wniosków: 

Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Przyczyna wyłączenia 

1    

2    

3    

4    

 

 

………………………………………………………………… 

Data i podpis członka Rady    
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Załącznik nr 2 do Regulaminu Rady   

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Chełmno 

 

 

DEKLARACJA POUFNOŚCI CZŁONKA RADY 

 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………. będąc 

członkiem                                       Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupy Działania Chełmno, legitymując 

się dowodem osobistym ………………………………………………………. niniejszym oświadczam, że: 

1. zobowiązuję się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i dokumentów ujawnionych i 

wytworzonych w trakcie oceny i wyboru operacji,  

2. zobowiązuję się nie zatrzymywać kopii jakichkolwiek dokumentów otrzymanych w formie 

papierowej lub elektronicznej w trakcie oceny i wyboru operacji.    

 

 

 

 

………………………………………………………………… 

Data i podpis członka Rady    
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Wzór wniosku o wyłączenie z dokonywania oceny i wyboru operacji 

 

       

 

WNIOSEK O WYŁĄCZENIE Z DOKONYWANIA OCENY I WYBORU 

OPERACJI/PROJEKTU CZŁONKA RADY STOWARZYSZENIA 

 

 

 

 

Numer konkursu: …………………………………………………………………………………… 

 

 

Ja……………………………………………… będący (-a) członkiem Rady Lokalnej Grupy Działania 

Chełmno niniejszym oświadczam, że:  

zaistniały okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości, co do mojej bezstronności w ocenie i wyborze 

operacji złożonego w ramach konkursu Nr ……………….. do Lokalnej Grupy Działania Chełmno 

zarejestrowanego pod nr ewidencyjnym………..……………  

powód wykluczenia: (zawodowy, prywatny, inny): …................................................................. 

Mając powyższe na względzie wnioskuję o wyłączenie mnie z dokonywania oceny i wyboru w/w 

operacji, zgodnie z procedurą wykluczenia zawartą w lokalnej strategii rozwoju. 

 

………………………………     …………………………………….. 

   Miejscowość, data                   Czytelny podpis członka Rady 
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Wzór karty oceny zgodności projektu grantowego z  LSR oraz kryteriami wyboru projektów grantowych, w tym 

ustalenie kwoty wsparcia 

 

  

 

 

 

…………………………………….. 

            Pieczęć LGD 

 

 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI PROJEKTÓW GRANTOWYCH Z LOKALNĄ STRATEGIĄ 

ROZWOJU LGD Chełmno 

 

CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie 

 

Nr ewidencyjny wniosku: …………………………………………………………………….……..………...... 

Nr konkursu: ………………………………………………………………….………………… 

Data wpływu wniosku: ………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres wnioskodawcy: ………………………………..……………………………………….............. 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer identyfikacyjny wnioskodawcy ………………………………………………… 

NIP wnioskodawcy ………………………………………………………… 

Tytuł 

operacji…………………………………………………..…………………………………………………… 

Miejsce realizacji operacji: …………………………………………………………………… 

Koszt całkowity operacji: ………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

data i podpis osoby sporządzającej 

 

 

 

 

CZĘŚĆ II. Ocena zgodności operacji z LSR*) 

 

Operacja jest zgodna z LSR wówczas gdy zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR przez 

osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 

 

Operacja wpłynie na realizację następujących celów, przedsięwzięć: 
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Cel ogólny
Wybierz cel 

wstawiając X
Cele szczegółowe

Wybierz cel 

wstawiając X
Przedsięwzięcie

Wybierz 

przedsięwzięcie 

wstawiając X

1.1. Wsparcie działań na rzecz 

aktywizacji   społeczno- zawodowej 

   Zaktywizowane społecznie – 

zawodowo społeczeństwo LGD 

Chełmno

1.2. Wsparcie działań o charakterze 

środowiskowym 

Aktywna integracja mieszkańców 

Chełmna

2.1. Animacja życia lokalnego 

mieszkańców z obszaru LGD

Dobrze zorganizowana animacja 

społeczeństwa Chełmna

2.2. Wsparcie w zakresie  rozwoju 

usług wzajemnościowych  i 

samopomocowych  na obszarze LGD 

Dobrze zorganizowane usługi 

świadczone na rzecz społeczeństwa 

Chełmna

Cel ogólny 3: Wsparcie rozwoju 

gospodarki społecznej i  

przedsiębiorczości społecznej na 

obszarze LGD Chełmno do roku 2023

3.1. Wsparcie inicjatyw w zakresie 

rozwoju ekonomii społecznej 

Wzmocnienie  sektora ekonomi 

społecznej 

Cel ogólny 2: Wsparcie w zakresie 

organizowania społeczności lokalnej i 

animacji społecznej oraz poprawa 

jakości kapitału społecznego do roku 

2023

Cel ogólny 1: Zwiększenie liczby 

działań w obszarze aktywnej integracji o 

charakterze środowiskowym na rzecz 

osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym oraz ich 

otoczenia na obszarze LGD do roku 

2023

 

 

 

*) Instrukcja wypełnienia karty 

 

Wstawiamy znak x przy celu ogólnym szczegółowym oraz przedsięwzięciu jaki operacja będzie realizowała. Operację uznaje się za zgodną 

z LSR jeżeli znaki x zostały postawione w ramach jednego przedsięwzięcia, które realizuje cel szczegółowy a następnie cel ogólny
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KARTA OCENY PROJEKTÓW GRANTOWYCH  WG LOKALNYCH KRYTERIÓW LGD 

 

CZĘŚĆ I. Informacje o projekcie 

Nr ewidencyjny wniosku: …………………………………………………………………….……..………...... 

Nr konkursu: …………………………………………………………………. 

Data wpływu wniosku: …………………………………………………………… 

Nazwa i adres wnioskodawcy: ………………………………..……………………………………….............. 

Numer identyfikacyjny wnioskodawcy: …………………………………………………… 

NIP wnioskodawcy: ……………………………………………………… 

Tytuł operacji: …………………………………………………… 

Miejsce realizacji operacji: ……………………………………………………………… 

Koszt całkowity operacji: …………………………………………………………… 

 

 

…………………………………………………… 

data i podpis osoby sporządzającej 

 

 

 

CZĘŚĆ II. Ocena operacji wg lokalnych kryteriów LGD. 

 

 Oceniający członek Rady ma obowiązek dokonania dokładnej analizy każdego kryterium. 

 Po analizie danego kryterium oceniający wpisuje ocenę w karcie oceny operacji wg lokalnych 

kryteriów wyboru 

 Ocena nie może przekroczyć wartości maksymalnej określonej dla każdego kryterium w karcie 

oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru.  

 Punkty należy wpisywać czytelnie długopisem. 

 Należy przyznawać tylko punkty zgodnie z opisami przy danym kryterium. 

 

 

 

 

…………………....                                                     ………………………………………. 

Miejscowość, data                                                           czytelny podpis członka Rady 
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Kryteria wyboru i oceny projektów grantowych 

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 

L.p. 
Nazwa lokalnego kryterium 

oceny operacji 

Sposób przydzielania 

punktacji 

Źródło 

weryfikacji 

 

Ilość punktów 

przyznanych 

przez członka 

Rady 

1 Wnioskodawca złożył 1 

wniosek w naborze 

 

0 pkt. - nie 

5 pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 5 

punktów. 

Rejestr złożonych 

wniosków 

 

2 Wnioskodawcą jest 

organizacja pozarządowa 

 0 pkt. - nie 

10pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 10 

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

3 Siedziba wnioskodawcy  

Preferuje się, by 

Wnioskodawcami były 

podmioty posiadające siedzibę 

lub zarejestrowane na  obszarze 

działania LGD ze względu na 

znajomość uwarunkowań  i 

potrzeb obszaru. 

0 pkt.- siedziba lub 

rejestracja podmiotu poza 

obszarem działania LGD 

10 pkt.- siedziba lub 

rejestracja podmiotu na 

obszarze działania LGD 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny, kopia 

dokumentu 

rejestrowego 

 

4 Okres prowadzonej 

działalności 

Ocenie podlega okres 

prowadzonej działalności, gdzie 

początek działalności rozumie 

się jako datę rejestracji 

podmiotu. 

 

3 pkt.- okres działalności 

od 12 do 24 miesięcy 

6 pkt. - okres działalności 

powyżej 24 miesięcy 

 

 

Maksymalnie: 6 

punktów. 

Kopia dokumentu 

rejestrowego 

 

5 Doświadczenie 

Wnioskodawcy  

w realizacji projektów 

 

Ocenie podlega doświadczenie 

w realizacji projektów o 

tematyce zbieżnej do 

przedmiotu konkursu, 

rozumiane jako doświadczenie 

w realizacji przedsięwzięć ze 

środków zewnętrznych, w tym 

krajowych i dotacji UE w latach 

2007-2015, chyba że okres 

działania jest krótszy. 

  0 pkt. - Wnioskodawca 

nie posiada 

doświadczenia w 

realizacji projektów 

  5 pkt.- Wnioskodawca 

wykazał się realizacją 1-3 

projektów 

10 pkt.- Wnioskodawca 

wykazał się realizacją 4 i 

więcej projektów 

 

 

 

 

Maksymalnie 10 punktów 

Kopie umów 

dotacji, 

Zestawienie 

doświadczenia- 

załącznik wniosku 

aplikacyjnego 

 

6 Promocja LGD 1 pkt.- logo i inf. o LGD Wniosek  
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L.p. 
Nazwa lokalnego kryterium 

oceny operacji 

Sposób przydzielania 

punktacji 

Źródło 

weryfikacji 

 

Ilość punktów 

przyznanych 

przez członka 

Rady 

Wnioskodawca uwzględnił 

zastosowanie na etapie 

wdrażania następujących 

narzędzi promocji: 

- logo i inf. o LGD na 

materiałach powielanych 

- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub 

innej  

- inne np. tablice, plakaty  

Specyfikacja narzędzi zostanie 

opublikowana w naborze 

konkursowym, zgodnie w 

wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej. 

 

na materiałach 

powielanych  

1 pkt.- inf. na stronie 

internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, 

lub innej  

1 pkt.- inne np. tablice, 

plakaty  

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 3  punkty. 

aplikacyjny 

7 Aktywizacja społeczno-

zawodowa grup 

zdefiniowanych jako 

defaworyzowane w ramach 

LSR 

 

Działania zaplanowane w 

projekcie skierowane są do 

jednej lub więcej osób z grupy 

defaworyzowanej 

zdefiniowanej w LSR: 

 Osoby do 35 r.ż. 

 Osoby z 

wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej 

 Kobiety 

 Niepełnosprawni 

 

Preferowane będą projekty 

uwzględniające jak najwyższy 

procent osób kwalifikujących 

się do grupy defaworyzowanej 

w ogólnej liczbie beneficjentów 

ostatecznych projektu. 

  0 pkt.- poniżej 30 % - 0 

pkt. 

  5 pkt.- od 30 do 40% – 

pkt. 

10 pkt.- od 40 do 50 % - 

10 pkt. 

15 pkt.- powyżej 50 % 

uczestników  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie:  15  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

8 Udział w spotkaniu 

informacyjnym/szkoleniu 

 i doradztwie  
Preferuje się by wnioskodawca 

wziął udział w spotkaniach/ 

szkoleniach oraz doradztwie 

organizowanych przez LGD  w 

celu uniknięcia błędów we 

wniosku, złożenia wniosku z 

brakami, złożenia wniosku 

niezgodnego z LSR oraz  

0 pkt.- wnioskodawca nie 

korzystał  żadnej formy 

wsparcia 

przygotowawczego 

oferowanego przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca 

skorzystał z usług 

doradztwa świadczonego 

przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca 

wziął udział w szkoleniu 

Lista obecności na 

spotkaniu 

informacyjnym/ 

szkoleniu, karta 

doradztwa 

 



 

51 
 

L.p. 
Nazwa lokalnego kryterium 

oceny operacji 

Sposób przydzielania 

punktacji 

Źródło 

weryfikacji 

 

Ilość punktów 

przyznanych 

przez członka 

Rady 

lokalnymi kryteriami. organizowanym przez 

LGD 

 

 

 

 

Maksymalnie : 6 

punktów 

9 Udział wkładu własnego  

Wnioskodawca na poziomie 

dokumentacji aplikacyjnej 

zadeklarował w montażu 

finansowym wniesienie wkładu 

finansowego wyższego niż  

wyższego niż minimalny  

Wkład może być wniesiony w 

formie finansowej lub 

niefinansowej. 

0 pkt.- wkład własny na 

poziomie minimalnym 

określonym  w 

ogłoszeniu konkursowym 

5 pkt.-   5% - 10% 

powyżej wkładu 

minimalnego 

10 pkt. -do  10%  

powyżej wkładu 

minimalnego 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

10 Partnerstwo  

 

Projekt realizowany w 

partnerstwie 

 

Dla projektów zakładających 

aktywizację społeczno-

zawodową preferowane będą 

projekty zakładające 

partnerstwo rzeczywiste 

organizacji pozarządowych, 

OPS i PSZ z obszaru LGD. 

 

5 pkt.- projekt partnerski 

0 pkt. - brak partnerstwa 

5 pkt. - projekt 

realizowany w 

partnerstwie organizacji 

pozarządowej+ jednostki 

publicznej  służby 

zatrudnienia lub ośrodka 

pomocy, gdzie 

przynajmniej jeden z 

partnerów jest 

organizacją działającą lub 

zarejestrowaną poza 

terenem LGD. 

 

10 pkt. - projekt 

realizowany w 

partnerstwie organizacji 

pozarządowej+ jednostki 

publicznej  służby 

zatrudnienia lub ośrodka 

pomocy, gdzie wszyscy 

partnerzy są 

organizacjami 

działającymi lub 

zarejestrowanymi na 

terenie LGD. 

 

Maksymalnie:  10 

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny,  

Umowa 

partnerska, kopia 

dokumentów 

rejestracyjnych 
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L.p. 
Nazwa lokalnego kryterium 

oceny operacji 

Sposób przydzielania 

punktacji 

Źródło 

weryfikacji 

 

Ilość punktów 

przyznanych 

przez członka 

Rady 

11 Innowacyjność operacji 

 

Oceniane jest nowatorstwo w 

odniesieniu do obszaru LGD. 

Może to oznaczać zastosowanie 

pomysłów i rozwiązań znanych 

i stosowanych na innych 

obszarach, jednak mających 

charakter innowacji na terenie 

LGD. Zaliczyć tu należy np.: 

nowatorski sposób 

wykorzystania zasobów 

lokalnych, rozwój nowych 

usług, zaspokojenie potrzeb, 

które były pomijane w 

dotychczasowych działaniach, 

rozwój nowych funkcji obszaru, 

nowy sposób angażowania 

społeczności lokalnej w rozwój, 

itp. 

 

0-5  pkt. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5 

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

12 Uzasadnienie potrzeby 

realizacji projektu 

 

Diagnoza potrzeb poparta 

danymi statystycznymi, 

weryfikowalnymi danymi z 

zacytowanych raportów i 

opracowań sektorowych. 

Uzasadnienie odnoszące się do 

diagnozy i analizy SWOT LSR. 

0-10 pkt. 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 10 

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

13 Aktywizacja zawodowa 

 

Zaplanowane we wniosku 

działania zakładają 

przeprowadzenie form 

aktywizacji zawodowej takich 

jak: staż, praktyka zawodowa,  

udział w zajęciach w ramach 

Warsztatów Terapii Zajęciowej 

 

0- pkt. - nie 

10 pkt.- tak 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 10 

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

Razem 110 punktów,  

Wymagane minimum: 55 punktów 

 

 

…………………....                                                     ………………………………………. 

Miejscowość, data                                                           czytelny podpis członka Rady 
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Kryteria wyboru i oceny projektów grantowych 

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 1.2. Wsparcie działań o charakterze środowiskowym   

L.p. Nazwa lokalnego kryterium 

oceny operacji 

Sposób przydzielania 

punktacji 

Źródło 

weryfikacji 

 

Ilość punktów 

przyznanych 

przez członka 

Rady 

1 Wnioskodawcą jest 

organizacja pozarządowa 

0 pkt.-  nie 

5 pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 5 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

2 Siedziba wnioskodawcy  
Preferuje się, by 

Wnioskodawcami były 

podmioty posiadające siedzibę 

lub zarejestrowane na  obszarze 

działania LGD ze względu na 

znajomość uwarunkowań  i 

potrzeb obszaru. 

0 pkt.- siedziba lub 

rejestracja podmiotu poza 

obszarem działania LGD 

10 pkt.- siedziba lub 

rejestracja podmiotu na 

obszarze działania LGD 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

3 Okres prowadzonej 

działalności 

Ocenie podlega okres 

prowadzonej działalności, gdzie 

początek działalności rozumie 

się jako datę rejestracji 

podmiotu 

 

3 pkt.- okres działalności 

od 12 do 24 miesięcy 

6 pkt. - okres działalności 

powyżej 24 miesięcy 

 

 

Maksymalnie: 6 punktów. 

Kopia dokumentu 

rejestrowego 

 

4 Doświadczenie Wnioskodawcy  

w realizacji projektów 

 

Ocenie podlega doświadczenie 

w realizacji projektów o 

tematyce zbieżnej do 

przedmiotu konkursu, 

rozumiane jako doświadczenie 

w realizacji przedsięwzięć ze 

środków zewnętrznych, w tym 

krajowych i dotacji UE w latach 

2007-2015, chyba że okres 

działania jest krótszy. 

  0 pkt. - Wnioskodawca 

nie posiada doświadczenia 

w realizacji projektów 

  5 pkt.- Wnioskodawca 

wykazał się realizacją 2 

projektów 

10 pkt.- Wnioskodawca 

wykazał się realizacją 3 i 

więcej projektów 

 

 

 

Maksymalnie 10 punktów 

Kopie umów 

dotacji, 

Zestawienie 

doświadczenia- 

załącznik 

wniosku 

aplikacyjnego 

 

5 Promocja LGD 

Wnioskodawca uwzględnił 

zastosowanie na etapie 

wdrażania następujących 

narzędzi promocji: 

- logo i inf. o LGD na 

materiałach powielanych 

- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub 

innej  

- inne np. tablice, plakaty  

1 pkt.- logo i inf. o LGD 

na materiałach 

powielanych  

1 pkt.- inf. na stronie 

internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, 

lub innej  

1 pkt.- inne np. tablice, 

plakaty  

 

 

Wniosek 

aplikacyjny 
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Specyfikacja narzędzi zostanie 

opublikowana w naborze 

konkursowym, zgodnie w 

wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej. 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 3  punkty. 

6 Aktywizacja społeczno-

zawodowa grup 

zdefiniowanych jako 

defaworyzowane w ramach 

LSR 

 

Działania zaplanowane w 

projekcie skierowane są do 

jednej lub więcej osób z grupy 

defaworyzowanej zdefiniowanej 

w LSR: 

 Osoby do 35 r.ż. 

 Osoby z 

wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej 

 Kobiety 

 Niepełnosprawni 

 

Preferowane będą projekty 

uwzględniające jak najwyższy 

procent osób kwalifikujących 

się do grupy defaworyzowanej 

w ogólnej liczbie beneficjentów 

ostatecznych projektu. 

  0 pkt.- poniżej 30 % - 0 

pkt. 

  5 pkt.- od 30 do 40% – 

pkt. 

10 pkt.- od 40 do 50 % - 

10 pkt. 

15 pkt.- powyżej 50 % 

uczestników  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie:  15  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

7 Udział w spotkaniu 

informacyjnym, szkoleniu i 

doradztwie  
Preferuje się by wnioskodawca 

wziął udział w spotkaniach/ 

szkoleniach oraz doradztwie 

organizowanych przez LGD  w 

celu uniknięcia błędów we 

wniosku, złożenia wniosku z 

brakami, złożenia wniosku 

niezgodnego z LSR oraz  

lokalnymi kryteriami. 

0 pkt.- wnioskodawca nie 

korzystał  żadnej formy 

wsparcia 

przygotowawczego 

oferowanego przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca 

skorzystał z usług 

doradztwa świadczonego 

przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca 

wziął udział w szkoleniu 

organizowanym przez 

LGD 

 

 

 

 

Maksymalnie : 6 punktów 

Lista obecności 

na spotkaniu 

informacyjnym/ 

szkoleniu, karta 

doradztwa 

 

8 Udział wkładu własnego  

Wnioskodawca na poziomie 

dokumentacji aplikacyjnej 

zadeklarował w montażu 

finansowym wniesienie wkładu 

finansowego wyższego niż  ...... 

%  

0 pkt.- wkład własny na 

poziomie minimalnym 

określonym  w ogłoszeniu 

konkursowym 

5 pkt.-   5% - 10% 

powyżej wkładu 

minimalnego 

Wniosek 

aplikacyjny 
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Wkład może być wniesiony w 

formie finansowej lub 

niefinansowej. 

10 pkt. -do  10%  powyżej 

wkładu minimalnego 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów 

9 Czas realizacji operacji 

 

Ocenie podlega planowany czas 

realizacji projektu 

 0 pkt. - powyżej 12 

miesięcy  

 5 pkt. od 6 do 12 miesięcy 

10 pkt.- od 0 do 6 

miesięcy 

 

Maksymalnie: 10 

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

10 Wnioskowana kwota 

dofinansowania 

 

Ocenie podlega wysokość 

wnioskowanej dotacji 

 0 pkt.- (25 000- 50 000 zł) 

 5 pkt.- (15 000- 24 999 zł) 

10 pkt.- ( 5 000 - 14 999 

zł) 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

11 Partnerstwo  

 

Preferowane będą projekty 

realizowane w partnerstwie. 

Dla projektów zakładających 

działania środowiskowe 

preferowane będą projekty 

zakładające partnerstwo 

rzeczywiste organizacji 

pozarządowych, OPS  oraz 

jednostek sektora finansów 

publicznych-  instytucji kultury, 

placówek edukacyjnych 

  0 pkt.- operacja nie 

realizowana w 

partnerstwie  

  5 pkt.- operacja 

realizowana w 

partnerstwie 

10 pkt.- partnerstwo 

organizacji pozarządowej 

z instytucją kultury, lub 

placówką edukacyjną 

 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny,  

Umowa 

partnerska 

 

12 Innowacyjność operacji 

 

Oceniane jest nowatorstwo w 

odniesieniu do obszaru LGD. 

Może to oznaczać zastosowanie 

pomysłów i rozwiązań znanych 

i stosowanych na innych 

obszarach, jednak mających 

charakter innowacji na terenie 

LGD. Zaliczyć tu należy np.: 

nowatorski sposób 

wykorzystania zasobów 

lokalnych, rozwój nowych 

usług, zaspokojenie potrzeb, 

które były pomijane w 

dotychczasowych działaniach, 

rozwój nowych funkcji obszaru, 

nowy sposób angażowania 

0-5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
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społeczności lokalnej w rozwój, 

itp. 

 

13 Wykorzystanie lokalnych 

potencjałów w celu 

zrównoważonego rozwoju 

obszaru LGD 

 

Ocenie podlega stopień 

wykorzystania przez operację 

lokalnych zasobów, dziedzictwa 

kulturowego, historycznego lub 

przyrodniczego w celu redukcji 

zjawiska wykluczenia 

społecznego oraz ubóstwa na 

terenie LGD. Preferowane są 

operacje, które w jak 

największym stopniu opierają 

działania na zasobach lokalnych 

oraz dziedzictwie w kierunku 

walki z wykluczeniem i 

ubóstwem. Pozytywnie 

oceniane będą operacje, które 

jednocześnie wykorzystują 

różne zasoby lokalne, specyfikę 

obszaru i angażują grupy 

defaworyzowane. 

0 -5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

14 Miejsce realizacji projektu 

 

Preferowane będą działania 

realizowane na obszarze LGD. 

 0 pkt. - działania 

zaplanowane całkowicie 

poza obszarem LGD 

 5 pkt.- działania 

zaplanowane częściowo 

poza obszarem LGD 

10  pkt. - działania 

zaplanowane na obszarze 

LGD 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

15 Uzasadnienie potrzeby 

realizacji projektu 

Diagnoza potrzeb poparta 

danymi statystycznymi, 

weryfikowalnymi danymi z 

zacytowanych raportów i 

opracowań sektorowych. 

0 - 10 pkt. 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

Razem 120 punktów,  

Wymagane minimum: 60 

punktów 

  

 

…………………....                                                     ………………………………………. 

Miejscowość, data                                                           czytelny podpis członka Rady 
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Kryteria wyboru i oceny projektów grantowych 

Cel ogólny 2: Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz 

poprawa jakości kapitału społecznego na obszarze LGD  do roku 2023 

2.1. Zwiększenie liczby działań z zakresu animacji życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD 

L.p. 
Nazwa lokalnego kryterium 

oceny operacji 

Sposób przydzielania 

punktacji 

Źródło 

weryfikacji 

 

Ilość punktów 

przyznanych 

przez członka 

Rady 

1 Wnioskodawcą jest organizacja 

pozarządowa 

0 pkt.-  nie 

5 pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 5 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

2 Siedziba wnioskodawcy  
Preferuje się, by 

Wnioskodawcami były podmioty 

posiadające siedzibę lub 

zarejestrowane na  obszarze 

działania LGD ze względu na 

znajomość uwarunkowań  i 

potrzeb obszaru. 

0 pkt.- siedziba lub 

rejestracja podmiotu poza 

obszarem działania LGD 

10 pkt.- siedziba lub 

rejestracja podmiotu na 

obszarze działania LGD 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

3 Okres prowadzonej działalności 

Ocenie podlega okres 

prowadzonej działalności, gdzie 

początek działalności rozumie się 

jako datę rejestracji podmiotu 

 

3 pkt.- okres działalności 

od 12 do 24 miesięcy 

6 pkt. - okres działalności 

powyżej 24 miesięcy 

 

 

Maksymalnie: 6 punktów. 

Kopia 

dokumentu 

rejestrowego 

 

4 Doświadczenie Wnioskodawcy  

w realizacji projektów 

 

Ocenie podlega doświadczenie w 

realizacji projektów o tematyce 

zbieżnej do przedmiotu konkursu, 

rozumiane jako doświadczenie w 

realizacji przedsięwzięć ze 

środków zewnętrznych, w tym 

krajowych i dotacji UE w latach 

2007-2015, chyba że okres 

działania jest krótszy. 

  0 pkt. - Wnioskodawca 

nie posiada doświadczenia 

w realizacji projektów 

  5 pkt.- Wnioskodawca 

wykazał się realizacją 2 

projektów 

10 pkt.- Wnioskodawca 

wykazał się realizacją 3 i 

więcej projektów 

 

 

 

Maksymalnie 10 punktów 

Kopie umów 

dotacji, 

Zestawienie 

doświadczenia- 

załącznik 

wniosku 

aplikacyjnego 

 

5 Promocja LGD 

Wnioskodawca uwzględnił 

zastosowanie na etapie wdrażania 

następujących narzędzi promocji: 

- logo i inf. o LGD na materiałach 

powielanych 

- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub 

innej  

- inne np. tablice, plakaty  

Specyfikacja narzędzi zostanie 

opublikowana w naborze 

konkursowym, zgodnie w 

1 pkt.- logo i inf. o LGD 

na materiałach 

powielanych  

1 pkt.- inf. na stronie 

internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, 

lub innej  

1 pkt.- inne np. tablice, 

plakaty  

 

 

 

 

Wniosek 

aplikacyjny 
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wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej. 

 

 

 

Maksymalnie: 3  punkty. 

6 Aktywizacja społeczno-

zawodowa grup zdefiniowanych 

jako defaworyzowane w ramach 

LSR 

 

Działania zaplanowane w 

projekcie skierowane są do jednej 

lub więcej osób z grupy 

defaworyzowanej zdefiniowanej 

w LSR: 

 Osoby do 35 r.ż. 

 Osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej 

 Kobiety 

 Niepełnosprawni 

 

Preferowane będą projekty 

uwzględniające jak najwyższy 

procent osób kwalifikujących się 

do grupy defaworyzowanej w 

ogólnej liczbie beneficjentów 

ostatecznych projektu. 

  0 pkt.- poniżej 30 % - 0 

pkt. 

  5 pkt.- od 30 do 40% – 

pkt. 

10 pkt.- od 40 do 50 % - 

10 pkt. 

15 pkt.- powyżej 50 % 

uczestników  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie:  15  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

7 Udział w spotkaniu 

informacyjnym, szkoleniu i 

doradztwie  
Preferuje się by wnioskodawca 

wziął udział w spotkaniach/ 

szkoleniach oraz doradztwie 

organizowanych przez LGD  w 

celu uniknięcia błędów we 

wniosku, złożenia wniosku z 

brakami, złożenia wniosku 

niezgodnego z LSR oraz  

lokalnymi kryteriami. 

0 pkt.- wnioskodawca nie 

korzystał  żadnej formy 

wsparcia 

przygotowawczego 

oferowanego przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca 

skorzystał z usług 

doradztwa świadczonego 

przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca 

wziął udział w szkoleniu 

organizowanym przez 

LGD 

 

 

 

 

Maksymalnie : 6 punktów 

Lista obecności 

na spotkaniu 

informacyjnym/ 

szkoleniu, karta 

doradztwa 

 

8 Udział wkładu własnego  

Wnioskodawca na poziomie 

dokumentacji aplikacyjnej 

zadeklarował w montażu 

finansowym wniesienie wkładu 

finansowego wyższego niż  ...... 

%  

Wkład może być wniesiony w 

formie finansowej lub 

niefinansowej. 

0 pkt.- wkład własny na 

poziomie minimalnym 

określonym  w ogłoszeniu 

konkursowym 

5 pkt.-   5% - 10% 

powyżej wkładu 

minimalnego 

10 pkt. -do  10%  powyżej 

wkładu minimalnego 

 

 

Wniosek 

aplikacyjny 
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Maksymalnie: 10  

punktów 

9 Czas realizacji operacji 

 

Ocenie podlega planowany czas 

realizacji projektu 

 0 pkt. - powyżej 12 

miesięcy  

 5 pkt. od 6 do 12 miesięcy 

10 pkt.- od 0 do 6 

miesięcy 

 

Maksymalnie: 10 

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

10 Wnioskowana kwota 

dofinansowania 

 

Ocenie podlega wysokość 

wnioskowanej dotacji 

 0 pkt.- (25 000- 50 000 zł) 

 5 pkt.- (15 000- 24 999 zł) 

10 pkt.- ( 5 000 - 14 999 

zł) 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

11 Partnerstwo  

 

Preferowane będą projekty 

realizowane w partnerstwie. 

Dla projektów zakładających 

działania środowiskowe 

preferowane będą projekty 

zakładające partnerstwo 

rzeczywiste organizacji 

pozarządowych, OPS  oraz 

jednostek sektora finansów 

publicznych-  instytucji kultury, 

placówek edukacyjnych 

  0 pkt.- operacja nie 

realizowana w 

partnerstwie  

  5 pkt.- operacja 

realizowana w 

partnerstwie 

10 pkt.- partnerstwo 

organizacji pozarządowej 

z instytucją kultury, lub 

placówką edukacyjną 

 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny,  

Umowa 

partnerska 

 

12 Innowacyjność operacji 

 

Oceniane jest nowatorstwo w 

odniesieniu do obszaru LGD. 

Może to oznaczać zastosowanie 

pomysłów i rozwiązań znanych i 

stosowanych na innych 

obszarach, jednak mających 

charakter innowacji na terenie 

LGD. Zaliczyć tu należy np.: 

nowatorski sposób wykorzystania 

zasobów lokalnych, rozwój 

nowych usług, zaspokojenie 

potrzeb, które były pomijane w 

dotychczasowych działaniach, 

rozwój nowych funkcji obszaru, 

nowy sposób angażowania 

społeczności lokalnej w rozwój, 

itp. 

 

0-5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
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13 Wykorzystanie lokalnych 

potencjałów w celu 

zrównoważonego rozwoju 

obszaru LGD 

 

Ocenie podlega stopień 

wykorzystania przez operację 

lokalnych zasobów, dziedzictwa 

kulturowego, historycznego lub 

przyrodniczego w celu redukcji 

zjawiska wykluczenia 

społecznego oraz ubóstwa na 

terenie LGD. Preferowane są 

operacje, które w jak 

największym stopniu opierają 

działania na zasobach lokalnych 

oraz dziedzictwie w kierunku 

walki z wykluczeniem i 

ubóstwem. Pozytywnie oceniane 

będą operacje, które jednocześnie 

wykorzystują różne zasoby 

lokalne, specyfikę obszaru i 

angażują grupy defaworyzowane. 

0 -5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

14 Miejsce realizacji projektu 

 

Preferowane będą działania 

realizowane na obszarze LGD. 

 0 pkt. - działania 

zaplanowane całkowicie 

poza obszarem LGD 

 5 pkt.- działania 

zaplanowane częściowo 

poza obszarem LGD 

10  pkt. - działania 

zaplanowane na obszarze 

LGD 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

15 Uzasadnienie potrzeby 

realizacji projektu 

 

Diagnoza potrzeb poparta danymi 

statystycznymi, weryfikowalnymi 

danymi z zacytowanych raportów 

i opracowań sektorowych. 

0 - 10 pkt. 

 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

Razem 120 punktów,  

Wymagane minimum: 60 

punktów 

  

 

…………………....                                                     ………………………………………. 

Miejscowość, data                                                           czytelny podpis członka Rady 
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Kryteria wyboru i oceny projektów grantowych 

Cel ogólny 2: Wsparcie w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz 

poprawa jakości kapitału społecznego na obszarze LGD  do roku 2023 

2.2. Wsparcie w zakresie  rozwoju usług wzajemnościowych  i samopomocowych  

L.p. 
Nazwa lokalnego kryterium 

oceny operacji 

Sposób przydzielania 

punktacji 

Źródło 

weryfikacji 

 

Ilość punktów 

przyznanych 

przez członka 

Rady 

1 Wnioskodawcą jest organizacja 

pozarządowa 

0 pkt.-  nie 

5 pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 5 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

2 Siedziba wnioskodawcy  
Preferuje się, by 

Wnioskodawcami były podmioty 

posiadające siedzibę lub 

zarejestrowane na  obszarze 

działania LGD ze względu na 

znajomość uwarunkowań  i 

potrzeb obszaru. 

0 pkt.- siedziba lub 

rejestracja podmiotu poza 

obszarem działania LGD 

10 pkt.- siedziba lub 

rejestracja podmiotu na 

obszarze działania LGD 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

3 Okres prowadzonej działalności 

Ocenie podlega okres 

prowadzonej działalności, gdzie 

początek działalności rozumie się 

jako datę rejestracji podmiotu 

 

3 pkt.- okres działalności 

od 12 do 24 miesięcy 

6 pkt. - okres działalności 

powyżej 24 miesięcy 

 

 

Maksymalnie: 6 punktów. 

Kopia 

dokumentu 

rejestrowego 

 

4 Doświadczenie Wnioskodawcy  

w realizacji projektów 

 

Ocenie podlega doświadczenie w 

realizacji projektów o tematyce 

zbieżnej do przedmiotu konkursu, 

rozumiane jako doświadczenie w 

realizacji przedsięwzięć ze 

środków zewnętrznych, w tym 

krajowych i dotacji UE w latach 

2007-2015, chyba że okres 

działania jest krótszy. 

  0 pkt. - Wnioskodawca 

nie posiada doświadczenia 

w realizacji projektów 

  5 pkt.- Wnioskodawca 

wykazał się realizacją 2 

projektów 

10 pkt.- Wnioskodawca 

wykazał się realizacją 3 i 

więcej projektów 

 

 

 

Maksymalnie 10 punktów 

Kopie umów 

dotacji, 

Zestawienie 

doświadczenia- 

załącznik 

wniosku 

aplikacyjnego 

 

5 Promocja LGD 

Wnioskodawca uwzględnił 

zastosowanie na etapie wdrażania 

następujących narzędzi promocji: 

- logo i inf. o LGD na materiałach 

powielanych 

- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub 

innej  

- inne np. tablice, plakaty  

Specyfikacja narzędzi zostanie 

opublikowana w naborze 

konkursowym, zgodnie w 

1 pkt.- logo i inf. o LGD 

na materiałach 

powielanych  

1 pkt.- inf. na stronie 

internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, 

lub innej  

1 pkt.- inne np. tablice, 

plakaty  

 

 

 

 

Wniosek 

aplikacyjny 
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wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej. 

 

 

 

Maksymalnie: 3  punkty. 

6 Aktywizacja społeczno-

zawodowa grup zdefiniowanych 

jako defaworyzowane w ramach 

LSR 

 

Działania zaplanowane w 

projekcie skierowane są do jednej 

lub więcej osób z grupy 

defaworyzowanej zdefiniowanej 

w LSR: 

 Osoby do 35 r.ż. 

 Osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej 

 Kobiety 

 Niepełnosprawni 

 

Preferowane będą projekty 

uwzględniające jak najwyższy 

procent osób kwalifikujących się 

do grupy defaworyzowanej w 

ogólnej liczbie beneficjentów 

ostatecznych projektu. 

  0 pkt.- poniżej 30 % - 0 

pkt. 

  5 pkt.- od 30 do 40% – 

pkt. 

10 pkt.- od 40 do 50 % - 

10 pkt. 

15 pkt.- powyżej 50 % 

uczestników  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie:  15  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

7 Udział w spotkaniu 

informacyjnym, szkoleniu i 

doradztwie  
Preferuje się by wnioskodawca 

wziął udział w spotkaniach/ 

szkoleniach oraz doradztwie 

organizowanych przez LGD  w 

celu uniknięcia błędów we 

wniosku, złożenia wniosku z 

brakami, złożenia wniosku 

niezgodnego z LSR oraz  

lokalnymi kryteriami. 

0 pkt.- wnioskodawca nie 

korzystał  żadnej formy 

wsparcia 

przygotowawczego 

oferowanego przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca 

skorzystał z usług 

doradztwa świadczonego 

przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca 

wziął udział w szkoleniu 

organizowanym przez 

LGD 

 

 

 

 

Maksymalnie : 6 punktów 

Lista obecności 

na spotkaniu 

informacyjnym/ 

szkoleniu, karta 

doradztwa 

 

8 Udział wkładu własnego  

Wnioskodawca na poziomie 

dokumentacji aplikacyjnej 

zadeklarował w montażu 

finansowym wniesienie wkładu 

finansowego wyższego niż  ...... 

%  

Wkład może być wniesiony w 

formie finansowej lub 

niefinansowej. 

0 pkt.- wkład własny na 

poziomie minimalnym 

określonym  w ogłoszeniu 

konkursowym 

5 pkt.-   5% - 10% 

powyżej wkładu 

minimalnego 

10 pkt. -do  10%  powyżej 

wkładu minimalnego 

 

 

Wniosek 

aplikacyjny 
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Maksymalnie: 10  

punktów 

9 Czas realizacji operacji 

 

Ocenie podlega planowany czas 

realizacji projektu 

 0 pkt. - powyżej 12 

miesięcy  

 5 pkt. od 6 do 12 miesięcy 

10 pkt.- od 0 do 6 

miesięcy 

 

Maksymalnie: 10 

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

10 Wnioskowana kwota 

dofinansowania 

 

Ocenie podlega wysokość 

wnioskowanej dotacji 

 0 pkt.- (25 000- 50 000 zł) 

 5 pkt.- (15 000- 24 999 zł) 

10 pkt.- ( 5 000 - 14 999 

zł) 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

11 Partnerstwo  

 

Preferowane będą projekty 

realizowane w partnerstwie. 

Dla projektów zakładających 

działania środowiskowe 

preferowane będą projekty 

zakładające partnerstwo 

rzeczywiste organizacji 

pozarządowych, OPS  oraz 

jednostek sektora finansów 

publicznych-  instytucji kultury, 

placówek edukacyjnych 

  0 pkt.- operacja nie 

realizowana w 

partnerstwie  

  5 pkt.- operacja 

realizowana w 

partnerstwie 

10 pkt.- partnerstwo 

organizacji pozarządowej 

z instytucją kultury, lub 

placówką edukacyjną 

 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny,  

Umowa 

partnerska 

 

12 Innowacyjność operacji 

 

Oceniane jest nowatorstwo w 

odniesieniu do obszaru LGD. 

Może to oznaczać zastosowanie 

pomysłów i rozwiązań znanych i 

stosowanych na innych 

obszarach, jednak mających 

charakter innowacji na terenie 

LGD. Zaliczyć tu należy np.: 

nowatorski sposób wykorzystania 

zasobów lokalnych, rozwój 

nowych usług, zaspokojenie 

potrzeb, które były pomijane w 

dotychczasowych działaniach, 

rozwój nowych funkcji obszaru, 

nowy sposób angażowania 

społeczności lokalnej w rozwój, 

itp. 

 

0-5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
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13 Wykorzystanie lokalnych 

potencjałów w celu 

zrównoważonego rozwoju 

obszaru LGD 

 

Ocenie podlega stopień 

wykorzystania przez operację 

lokalnych zasobów, dziedzictwa 

kulturowego, historycznego lub 

przyrodniczego w celu redukcji 

zjawiska wykluczenia 

społecznego oraz ubóstwa na 

terenie LGD. Preferowane są 

operacje, które w jak 

największym stopniu opierają 

działania na zasobach lokalnych 

oraz dziedzictwie w kierunku 

walki z wykluczeniem i 

ubóstwem. Pozytywnie oceniane 

będą operacje, które jednocześnie 

wykorzystują różne zasoby 

lokalne, specyfikę obszaru i 

angażują grupy defaworyzowane. 

0 -5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

14 Miejsce realizacji projektu 

 

Preferowane będą działania 

realizowane na obszarze LGD. 

 0 pkt. - działania 

zaplanowane całkowicie 

poza obszarem LGD 

 5 pkt.- działania 

zaplanowane częściowo 

poza obszarem LGD 

10  pkt. - działania 

zaplanowane na obszarze 

LGD 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

15 Uzasadnienie potrzeby 

realizacji projektu 

 

Diagnoza potrzeb poparta danymi 

statystycznymi, weryfikowalnymi 

danymi z zacytowanych raportów 

i opracowań sektorowych. 

0 - 10 pkt. 

 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

Razem 120 punktów,  

Wymagane minimum: 60 

punktów 

  

 

 

…………………....                                                     ………………………………………. 

Miejscowość, data                                                           czytelny podpis członka Rady 
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Kryteria wyboru i oceny projektów grantowych 

Cel ogólny 3: Wsparcie rozwoju gospodarki społecznej  i  przedsiębiorczości społecznej na obszarze 

LGD Chełmno do roku 2023 

3.1. Wsparcie inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej    

L.p. 
Nazwa lokalnego kryterium 

oceny operacji 

Sposób przydzielania 

punktacji 

Źródło 

weryfikacji 

 

Ilość 

punktów 

przyznanych 

przez członka 

Rady 

 Wnioskodawca złożył 1 wniosek 

w naborze 

 

0 pkt. - nie 

5 pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 5 punktów. 

Rejestr złożonych 

wniosków 

 

1 Wnioskodawcą jest organizacja 

pozarządowa 

0 pkt.-  nie 

5 pkt.- tak 

 

Maksymalnie: 5 punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

2 Siedziba wnioskodawcy  
Preferuje się, by 

Wnioskodawcami były podmioty 

posiadające siedzibę lub 

zarejestrowane na  obszarze 

działania LGD ze względu na 

znajomość uwarunkowań  i 

potrzeb obszaru. 

0 pkt.- siedziba lub 

rejestracja podmiotu poza 

obszarem działania LGD 

10 pkt.- siedziba lub 

rejestracja podmiotu na 

obszarze działania LGD 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

3 Okres prowadzonej działalności 

Ocenie podlega okres 

prowadzonej działalności, gdzie 

początek działalności rozumie się 

jako datę rejestracji podmiotu 

 

3 pkt.- okres działalności 

od 12 do 24 miesięcy 

6 pkt. - okres działalności 

powyżej 24 miesięcy 

 

 

Maksymalnie: 6 punktów. 

Kopia dokumentu 

rejestrowego 

 

4 Doświadczenie Wnioskodawcy  

w realizacji projektów 

 

Ocenie podlega doświadczenie w 

realizacji projektów o tematyce 

zbieżnej do przedmiotu konkursu, 

rozumiane jako doświadczenie w 

realizacji przedsięwzięć ze 

środków zewnętrznych, w tym 

krajowych i dotacji UE w latach 

2007-2015, chyba że okres 

działania jest krótszy. 

  0 pkt. - Wnioskodawca 

nie posiada doświadczenia 

w realizacji projektów 

  5 pkt.- Wnioskodawca 

wykazał się realizacją 2 

projektów 

10 pkt.- Wnioskodawca 

wykazał się realizacją 3 i 

więcej projektów 

 

 

 

Maksymalnie 10 punktów 

Kopie umów 

dotacji, 

Zestawienie 

doświadczenia- 

załącznik 

wniosku 

aplikacyjnego 

 

5 Promocja LGD 

Wnioskodawca uwzględnił 

zastosowanie na etapie wdrażania 

następujących narzędzi promocji: 

- logo i inf. o LGD na materiałach 

powielanych 

- inf. na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, lub 

1 pkt.- logo i inf. o LGD 

na materiałach 

powielanych  

1 pkt.- inf. na stronie 

internetowej 

wnioskodawcy lub LGD, 

lub innej  

1 pkt.- inne np. tablice, 

Wniosek 

aplikacyjny 
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innej  

- inne np. tablice, plakaty  

Specyfikacja narzędzi zostanie 

opublikowana w naborze 

konkursowym, zgodnie w 

wytycznymi Instytucji 

Zarządzającej. 

plakaty  

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 3  punkty. 

6 Aktywizacja społeczno-

zawodowa grup zdefiniowanych 

jako defaworyzowane w 

ramach LSR 

 

Działania zaplanowane w 

projekcie skierowane są do jednej 

lub więcej osób z grupy 

defaworyzowanej zdefiniowanej 

w LSR: 

 Osoby do 35 r.ż. 

 Osoby z wykształceniem 

gimnazjalnym i poniżej 

 Kobiety 

 Niepełnosprawni 

 

Preferowane będą projekty 

uwzględniające jak najwyższy 

procent osób kwalifikujących się 

do grupy defaworyzowanej w 

ogólnej liczbie beneficjentów 

ostatecznych projektu. 

  0 pkt.- poniżej 30 % - 0 

pkt. 

  5 pkt.- od 30 do 40% – 

pkt. 

10 pkt.- od 40 do 50 % - 

10 pkt. 

15 pkt.- powyżej 50 % 

uczestników  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie:  15  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

7 Udział w spotkaniu 

informacyjnym, szkoleniu i 

doradztwie  
Preferuje się by wnioskodawca 

wziął udział w spotkaniach/ 

szkoleniach oraz doradztwie 

organizowanych przez LGD  w 

celu uniknięcia błędów we 

wniosku, złożenia wniosku z 

brakami, złożenia wniosku 

niezgodnego z LSR oraz  

lokalnymi kryteriami. 

0 pkt.- wnioskodawca nie 

korzystał  żadnej formy 

wsparcia 

przygotowawczego 

oferowanego przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca 

skorzystał z usług 

doradztwa świadczonego 

przez LGD 

3 pkt.- wnioskodawca 

wziął udział w szkoleniu 

organizowanym przez 

LGD 

 

 

 

 

Maksymalnie : 6 punktów 

Lista obecności 

na spotkaniu 

informacyjnym/ 

szkoleniu, karta 

doradztwa 

 

8 Udział wkładu własnego  

Wnioskodawca na poziomie 

dokumentacji aplikacyjnej 

zadeklarował w montażu 

finansowym wniesienie wkładu 

finansowego wyższego niż  ...... 

0 pkt.- wkład własny na 

poziomie minimalnym 

określonym  w ogłoszeniu 

konkursowym 

5 pkt.-   5% - 10% 

powyżej wkładu 

Wniosek 

aplikacyjny 
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%  

Wkład może być wniesiony w 

formie finansowej lub 

niefinansowej. 

minimalnego 

10 pkt. -do  10%  powyżej 

wkładu minimalnego 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów 

11 Partnerstwo  

 

Preferowane będą projekty 

realizowane w partnerstwie. 

  0 pkt.- operacja nie 

realizowana w 

partnerstwie -  

10 pkt.- operacja 

realizowana w 

partnerstwie 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny,  

Umowa 

partnerska 

 

12 Innowacyjność operacji 

 

Oceniane jest nowatorstwo w 

odniesieniu do obszaru LGD. 

Może to oznaczać zastosowanie 

pomysłów i rozwiązań znanych i 

stosowanych na innych 

obszarach, jednak mających 

charakter innowacji na terenie 

LGD. Zaliczyć tu należy np.: 

nowatorski sposób wykorzystania 

zasobów lokalnych, rozwój 

nowych usług, zaspokojenie 

potrzeb, które były pomijane w 

dotychczasowych działaniach, 

rozwój nowych funkcji obszaru, 

nowy sposób angażowania 

społeczności lokalnej w rozwój, 

itp. 

 

0-5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

15 Uzasadnienie potrzeby 

realizacji projektu 

 

Diagnoza potrzeb poparta danymi 

statystycznymi, weryfikowalnymi 

danymi z zacytowanych raportów 

i opracowań sektorowych. 

0 - 10 pkt. 

 

 

 

Maksymalnie: 10  

punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
 

 Zakres projektu 

 

Projekt zakłada realizację działań 

animacyjnych, edukacyjnych i 

integracyjnych w obszarze 

ekonomii społecznej i/lub 

przedsiębiorczości społecznej. 

0 - 2 pkt. 

 

 

 

Maksymalnie: 2  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 
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 Narzędzia wsparcia grupy 

docelowej 

 

Projekt zakłada realizację działań  

zmierzających do inicjowania 

tworzenia nowych podmiotów i 

przedsiębiorstw społecznych , w 

tym szkoleń, indywidualnego 

doradztwa,  grupowego 

doradztwa 

0 - 2 pkt. 

 

 

 

 

Maksymalnie: 2  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

 Współpraca ze szkołami 

zawodowymi 

 

Preferowane będą projekty 

zakładające współpracę ze 

szkołami zawodowymi z terenu 

Powiatu Chełmińskiego. 

0 pkt.- nie 

2 pkt. - tak 

 

 

Maksymalnie: 2  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

 Dobre praktyki 

 

Projekt zakłada prezentację 

dobrych praktyk w zakresie 

ekonomii społecznej i gospodarki 

społecznej. 

0 pkt.- nie 

2 pkt. - tak 

 

 

Maksymalnie: 2  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

 Aktywizacja zawodowa 

 

Zaplanowane we wniosku 

działania zakładają 

przeprowadzenie wolontariatu, 

praktyk, staży zawodowych w 

podmiotach działających w 

sektorze ekonomii społecznej. 
 

0 pkt.- nie 

2 pkt. - tak 

 

 

 

Maksymalnie: 2  punkty. 

Wniosek 

aplikacyjny 

 

Razem 110 punktów,  

Wymagane minimum: 

55 punktów 

  

 

…………………....                                                     ………………………………………. 

Miejscowość, data                                                           czytelny podpis członka Rady 
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Ustalenie kwoty wsparcia 

 

Zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji ustala się kwotę wsparcia dla danej operacji na 

poziomie: .................................. 

 

 

Uzasadnienie:  ...................................................... 

 

 

Bez uzasadnienia, obniżenie kwoty wsparcia nie może mieć miejsca. 

 

 

 

 

…………………....                                                     ………………………………………. 

Miejscowość, data                                                           czytelny podpis członka Rady 
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Wzór listy wybranych projektów grantowych  

 

 

 

Lista projektów grantowych wybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach Wyboru operacji 

 

 

Numer konkursu: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Lp. 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Numer 

identyfikacyjny 

wnioskodawcy 

Nazwa 

wnioskodawcy 

NIP 

wnioskodawcy 

Miejsce 

realizacji 

operacji 

Tytuł operacji 

Ilość punktów 

przyznanych w 

wyniku oceny 

operacji wg 

lokalnych kryteriów 

Wnioskowana kwota 

pomocy 

Przyznana kwota 

pomocy 

          

          

          

          

          

          

          

Sporządził na podstawie wyników głosowania członków rady: 
 
 
…………………………………….…………………………… 
  Miejscowość, data i podpis Sekretarza Rady 
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Wzór listy niewybranych projektów grantowych 

 

 

Lista projektów grantowych niewybranych zgodnie z ilością punktów uzyskanych w ramach Wyboru operacji 

 

 

Numer konkursu: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Lp 

Nr 

ewidencyjny 

wniosku 

Numer 

identyfikacyjny 

wnioskodawcy 

Nazwa 

wnioskodawcy 

NIP 

wnioskodawcy 
Miejsce realizacji operacji Tytuł operacji 

Ilość punktów 

przyznanych w wyniku 

oceny operacji wg 

lokalnych kryteriów 

Wnioskowana kwota 

pomocy 

         

         

         

         

         

         

         

Sporządził na podstawie wyników głosowania członków rady: 
 
 
…………………………………….…………………………… 

                  Miejscowość, data i podpis Sekretarza Rady 
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wzór pisma informującego o wyniku wyboru i możliwości wniesienia protestu 
 

……………………………………..  

            Pieczęć LGD 

Chełmno, dnia.. ……………………. 

Sz. P. 

 

…………………………………………….…. 

……………………………………….….…… 

 

Dotyczy wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu nr ……………………….. na 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Chełmno w ramach konkursu nr …................................. 

Nr ewidencyjny wniosku  

Nazwa Beneficjenta  

Tytuł projektu  

 

Pragnę poinformować, iż Pani/Pana wniosek: 

- jest zgodny/jest niezgodny z LSR z powodu (przyczyna niezgodności) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

- spełnia lokalne kryteria wyboru, 

- uzyskał ……...….  punktów w ramach oceny pod względem spełniania kryteriów wyboru, 

- wniosek mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (Tak, Nie).... 

 

 

Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu o którym mowa w art. 21 ust. 6 oraz art. 22 

ustawy RLKS.– w ciągu 7 dni od dnia doręczenia informacji od LGD w sprawie wyników wyboru 

operacji. 

 

Prawo wniesienia protestu przysługuje od (art. 22 ustawy RLKS):  

negatywnej oceny zgodności z LSR albo 

nieuzyskania przez operacje minimalnej liczby punktów albo 

zastała wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

(okoliczność, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

nie może stanowić wyłącznej przesłanki wniesienia protestu). 

 

             

…………………………………………..…………………..………… 

                            Podpis Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego 

 


