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Kryteria wyboru projektów grantowych  

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 1 pkt.- logo i inf. o LGD na Wniosek 
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L.p. Nazwa lokalnego kryterium oceny 

operacji 

Sposób przydzielania punktacji Źródło 

weryfikacji 

 

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. 

 

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  

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  

wyższego niż minimalny  

0 pkt.- wkład własny na poziomie 

minimalnym określonym  w 

ogłoszeniu konkursowym 

5 pkt.-   5% - 10% powyżej wkładu 

minimalnego 

10 pkt. -do  10%  powyżej wkładu 

Wniosek 

aplikacyjny 
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L.p. Nazwa lokalnego kryterium oceny 

operacji 

Sposób przydzielania punktacji Źródło 

weryfikacji 

 

Wkład może być wniesiony w formie 

finansowej lub niefinansowej. 

minimalnego 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów 

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 

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 
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L.p. Nazwa lokalnego kryterium oceny 

operacji 

Sposób przydzielania punktacji Źródło 

weryfikacji 

 

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 

  0 pkt.- poniżej 30 % - 0 pkt. 

  5 pkt.- od 30 do 40% – pkt. 

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

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. 

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  ...... 

%  

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. 

  0 pkt.- operacja nie realizowana w 

partnerstwie  

  5 pkt.- operacja realizowana w 

partnerstwie 

Wniosek 

aplikacyjny,  

Umowa 

partnerska 
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Dla projektów zakładających działania 

środowiskowe preferowane będą 

projekty zakładające partnerstwo 

rzeczywiste organizacji pozarządowych, 

OPS  oraz jednostek sektora finansów 

publicznych-  instytucji kultury, 

placówek edukacyjnych 

10 pkt.- partnerstwo organizacji 

pozarządowej z instytucją kultury, 

lub placówką edukacyjną 

 

 

 

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 

0 - 10 pkt. 

 

 

 

Maksymalnie: 10  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
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danymi z zacytowanych raportów i 

opracowań sektorowych. 

Razem 120 punktów,  

Wymagane minimum: 60 punktów 

 

 

 

 

 

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 
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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 

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 

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 

0 -5 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalnie: 5  punktów. 

Wniosek 

aplikacyjny 
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zasoby lokalne, specyfikę obszaru i 

angażują grupy defaworyzowane. 

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 

 

 

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 

3 pkt.- okres działalności od 12 do 24 

miesięcy 

6 pkt. - okres działalności powyżej 

24 miesięcy 

Kopia dokumentu 

rejestrowego 
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podmiotu 

 

 

 

Maksymalnie: 6 punktów. 

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 

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 

Lista obecności na 

spotkaniu 

informacyjnym/ 

szkoleniu, karta 

doradztwa 
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Maksymalnie : 6 punktów 

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 

 

 

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 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 

 

 

 

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,  
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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.  

 

 
      

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

 

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

      podpisy osób reprezentujących LGD 
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