
Rada LGD stosuje te same kryteria oceny w całym procesie wyboru w ramach danego naboru, a zmiany ów kryteriów mogą nastąpić w przypadku: zmian 

przepisów prawa, które w znacznym stopniu rzutują na kryteria oceny LGD oraz na wniosek obywatelski minimum 150 osób zamieszkałych na terenie LGD. 

Po takim wniosku Zarząd LGD spotyka się i ocenia wniosek, ewentualnie jeżeli wymaga tego doprecyzowanie konsultuje go ze społecznością lokalną, 

zapraszając osoby- przedstawicieli/inicjatorów złożonego wniosku obywatelskiego. Pozytywne rozpatrzenie zaproponowanych zmian kryteriów LGD 

wszczyna procedurę zmian w LSR (wniosek do UM). Negatywne rozpatrzenie zaproponowanych zmian kryteriów LGD nie powoduje żadnych zmian w LSR. 

 
 
 

Dotyczy wszystkich projektów RPO 

Kryterium Opis Liczba punktów Sposób weryfikacji 

Kryterium dostępu 

Wniosek o dofinansowanie grantu został złożony 
we właściwym terminie, do właściwej LGD i w 
odpowiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek 
o dofinansowanie grantu w terminie wskazanym w ogłoszeniu 
o naborze. 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej. 

Kwalifikowalność wnioskodawcy Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie grantu został 
złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę. 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej i w oparciu o 
treść wniosku o 
dofinansowanie grantu oraz 
załączniki. 

Wniosek o dofinansowanie grantu został 
podpisany przez osoby upoważnione 

Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie grantu został 
podpisany przez osoby upoważnione zgodnie z reprezentacją 
organu 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej i w oparciu o 
treść wniosku o 
dofinansowanie grantu oraz 
załączniki. 

Limit dofinansowania Ocenie podlega, czy wnioskowana kwota mieści się w limicie 
dofinansowania  

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej i w oparciu o 
treść wniosku o 
dofinansowanie grantu oraz 
załączniki. 

Kryterium formalne 
Formularz wniosku o dofinansowanie  Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie grantu został 

złożony na właściwym formularzu 
Tak/nie 

 
Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 



(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

grantu oraz załączniki. 

Kompletność wypełnionych pól we wniosku o 
dofinansowanie 

Ocenie podlega, czy wszystkie wymagane pola wniosku o 
dofinansowanie grantu zostały wypełnione 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Poprawność danych Wnioskodawcy 

 

Ocenie podlega, czy dane grantobiorcy wskazane we wniosku o 
dofinansowanie grantu są zgodne ze stanem faktycznym 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Okres realizacji grantu Ocenie podlega, czy okres realizacji grantu mieści się w okresie 
realizacji Projektu Grantowego 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie grantu Ocenie podlega, czy grantobiorca złożył wymagane załączniki 
(statut, kosztorys, zgłoszenie, oferty, itp.). 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Kryteria merytoryczne – ogólne 

Kwalifikowalność wnioskodawcy/partnerów*  
 
*(jeśli dotyczy) 

Ocenie podlega czy wniosek został złożony przez 
uprawnionego Wnioskodawcę/LGD zgodnie z LSR. 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
  

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu 
oraz treść   załączników. 

Prawidłowość wyboru partnerów uczestniczących/ 
realizujących projekt* 

 
* (jeśli dotyczy) 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca dokonał wyboru 
partnera/ów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 
r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 
spójności finansowanych w perspektywie 2014-2020 (Dz. U. 
poz. 1146 ze zm.). 

Tak/nie/nie dotyczy  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść oświadczenia 
Wnioskodawcy 
stanowiącego integralną 
część wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Niepodleganie wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca oraz partnerzy (jeśli 
dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z możliwości ubiegania się 
o dofinansowanie oraz że nie są objęci zakazem dostępu do 
środków funduszy europejskich na podstawie: 
- art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), 
- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium będzie 
weryfikowane w oparciu o 
treść oświadczenia 
Wnioskodawcy 
stanowiącego integralną 
część wniosku o 
dofinansowanie projektu. 



Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
- art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1212). 

Miejsce realizacji  projektu 
Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na obszarze 
objętym LSR. 
 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Gotowość techniczna projektu do realizacji 

Ocenie podlega czy na moment złożenia wniosku o 
dofinansowanie projektu złożony został wniosek o wydanie 
decyzji zezwalającej na realizację projektu (jeśli dotyczy) lub 
Wnioskodawca dokonał zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy). 

Tak/nie/nie dotyczy 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść załączników 
do wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie są 
kompletne, poprawne i zgodne z przepisami 
prawa polskiego i unijnego   

Ocenie podlega czy Wnioskodawca projektu dołączył do 
wniosku o dofinansowanie projektu wszystkie załączniki 
zgodnie z listą załączników zamieszczoną w ogłoszeniu o 
naborze wniosków o udzielenie wsparcia oraz czy załączniki do 
wniosku o dofinansowanie projektu są zgodne z przepisami 
prawa polskiego i unijnego oraz  instrukcją wypełniania 
załączników, stanowiącą zał. do ogłoszenia o naborze 
wniosków o udzielenie wsparcia 

Tak/nie/nie dotyczy  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść załączników 
do wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Zgodność projektu z wymaganiami prawa 
dotyczącego ochrony środowiska 

Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały 
przygotowane zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego 
ochrony środowiska. 

Tak/nie/nie dotyczy  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść załączników 
do wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Zgodność z prawem pomocy publicznej/ pomocy 
de minimis 

Ocena będzie polegać na sprawdzeniu czy w projekcie nie 
występuje pomoc publiczna lub czy występuje i projekt jest 
zgodny z jej zasadami (w zależności od typu projektu) 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie wniosku o 
dofinansowanie projektu i 
załączników. 

Wskaźniki realizacji celów projektu 

Ocenie podlega czy wskaźniki realizacji celów projektu 
(produktu, rezultatu) zostały wyrażone liczbowo oraz podano 
czas ich osiągnięcia.  
Czy zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do zakresu 
projektu?  
Czy wybrano wszystkie wskaźniki związane z realizacją projektu 
dostępnych w LSR? 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Prawidłowość określenia wkładu własnego 
Ocenie podlega czy wkład własny Wnioskodawcy stanowi nie 
mniej niż: 15% wartości projektu. 

Tak/nie 
 

 (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 



Projekt nie został zakończony przed złożeniem 
wniosku o dofinansowanie projektu 

Ocenie podlega czy projekt nie został zakończony przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. 
Na podstawie art. 65 ust. 6 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013  dnia 17 grudnia 2013 
r. projekty nie zostaną wybrane do wsparcia z EFSI, jeśli zostały 
one fizycznie ukończone lub w pełni wdrożone przed 
złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPO 
WK-P 2014-2020 niezależnie od tego czy wszystkie powiązane 
z nim płatności zostały dokonane przez Beneficjenta. 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść oświadczenia 
Wnioskodawcy 
stanowiącego integralną 
część wniosku o 
dofinansowanie projektu 
oraz pozostałe informacje 
zawarte w dokumentacji 
projektowej. 

Trwałość operacji 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca gwarantuje trwałość 
operacji zgodnie z art. 71 Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 
r.: 
-5 lat od płatności końcowej, gdy operacja obejmuje 
inwestycje w infrastrukturę lub inwestycje produkcyjne, 
-3 lata w przypadkach operacji dotyczących utrzymania 
inwestycji lub miejsc pracy stworzonych przez MŚP 
 
 

Tak/nie/nie dotyczy 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść oświadczenia 
Wnioskodawcy 
stanowiącego integralną 
część wniosku o 
dofinansowanie projektu 
oraz pozostałe informacje 
zawarte w dokumentacji 
projektowej. 

 
Wykonalność techniczna, technologiczna i 
instytucjonalna projektu 

Ocenie podlega czy projekt jest wykonalny pod względem 
technicznym, technologicznym i instytucjonalnym, w 
szczególności: 
- czy harmonogram realizacji projektu jest realistyczny, tj. czy 
działania są prawidłowo rozplanowane w czasie i realne do 
wykonania? 
- czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono 
sposób wykonania projektu i osiągnięcia celów projektu? 
- czy w wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. 
wskazał, że posiada lub pozyska odpowiednie zasoby 
techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej 
realizacji projektu.  

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i 
treść  załączników. 

Kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega czy wydatki wskazane w projekcie spełniają 
warunki kwalifikowalności, tj. 
- czy zostały poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków 
(tj. między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 grudnia 2023 
r.);  
- czy wydatki są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa 
unijnego oraz prawa krajowego;  
- czy wydatki są zgodne z RPO WK-P i SzOOP; 
- czy wydatki zostały uwzględnione w budżecie projektu;  
- czy wydatki są niezbędne do realizacji celów projektu i 

Tak/nie 
 

 (niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść formularza 
wniosku o dofinansowanie i 
treść załączników. 



zostaną poniesione w związku z realizacją projektu;  
- czy wydatki zostaną dokonane w sposób racjonalny i 
efektywny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych 
efektów z danych nakładów?  

Zgodność z zasadami horyzontalnymi 

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami 
horyzontalnymi, w tym z: 
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.         
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju.  
 
Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. Projekt 
musi wykazywać pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie 
każdej polityki horyzontalnej. 
O neutralności można mówić wtedy, kiedy w ramach projektu 
wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, dlaczego 
dany projekt nie jest w stanie zrealizować jakichkolwiek działań 
w zakresie spełnienia ww. zasad a uzasadnienie to zostanie 
uznane przez osobę oceniającą za trafne i poprawne.  

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu 

Ocenie podlega czy analiza finansowa i ekonomiczna 
przedsięwzięcia została przeprowadzona poprawnie, w 
szczególności: 
- prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność 
dokonanych obliczeń, 
- poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z 
uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów 
generujących dochód, jeśli dotyczy), 
- trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, 
- prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i 
treść  załączników. 

Zgodność dokumentacji projektowej z 
ogłoszeniem o naborze wniosków o udzielenie 
wsparcia 

Ocenie podlega czy Wnioskodawca przygotował wniosek o 
dofinansowanie projektu zgodnie z ogłoszeniem o naborze 
wniosków o udzielenie wsparcia. 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu. 

Projekt zakłada efektywność społeczno-
zatrudnieniową 
 

Minimalny poziom efektywności społeczno-zatrudnieniowej 
wynosi 46%, w tym minimalny poziom efektywności 
zatrudnieniowej wynosi 22% (z wyłączeniem osób będących w 
pieczy zastępczej i opuszczających tę pieczę, nieletnich wobec, 
których zastosowano środki zapobiegania i zwalczania 
demoralizacji i przestępczości oraz osób przebywających w 
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i w młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii). W odniesieniu do osób o znacznym 

Tak/nie/nie dotyczy 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 
 

Kryterium weryfikowane 
w oparciu o treść wniosku 
o dofinansowanie projektu. 



stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnością 
intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi 
wartości stanowią odpowiednio 46% dla efektywności 
społeczno-zatrudnieniowej i 12% dla efektywności 
zatrudnieniowej. 

Ocena zgodności operacji z LSR 

Projekt wynika z założeń RPO Projekt jest zgodny z RPO WK-P (Oś Priorytetowa 11 Rozwój 
lokalny kierowany przez społeczeństwo - EFS)  na lata 2014-
2020. 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i 
RPO WK-P. 

Osiąganie celów LGD oraz przedsięwzięć LGD Projekt zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR 
oraz przedsięwzięcia LGD 

Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające z LSR. 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i 
treść LSR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Przedsięwzięcie 3.2.1  Tworzenie, wspieranie i animowanie aktywnej integracji o charakterze środowiskowym oraz  
aktywności społecznej i obywatelskiej 

Ocena merytoryczna 

Kryterium merytoryczne i opis Maksymalna/
minimalna 

liczba 
punktów 

Liczba 
punktów 
przyznana 

Uzasadnienie oceny 

Zgodność projektu z celami oraz z diagnozą. 
 
Oceniane będą: 
- trafność i rzetelność identyfikacji 
problemu/ów obszaru, na którym będzie 
realizowany projekt; 
- wskazania wiarygodnych i miarodajnych 
danych i źródeł potwierdzających 
występowanie opisanego/ych problemu/ów. 
-trafność wskazania celu głównego i celu 
szczegółowego projektu; 
- opis sposobu, w jaki projekt przyczyni się do 
realizacji celu szczegółowego LSR;  
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

0-12 

  

Wsparcie osób lub rodzin zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
odbywa się na obszarach objętych 
rewitalizacją. 
 
Zastosowanie kryterium ma na celu 
wzmocnienie rezultatów wsparcia 
realizowanego ze środków EFS i EFRR.  
Wnioskodawca wskazuje we wniosku o 
dofinansowanie projektu w jaki sposób 
obszar zrewitalizowany będzie mógł być 
wykorzystany lub zostanie wsparty w 
realizowaniu wsparcia przewidzianego w 

0-5 

  



zgłaszanym do konkursu wniosku o 
dofinansowanie projektu (np. wskazanie 
konkretnego obiektu na obszarze 
zrewitalizowanym, który będzie 
wykorzystany podczas realizacji projektu).  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Osiąganie wskaźników  

Projekt zakłada osiąganie zaplanowanych w 
LSR wskaźników 

1) Realizacja 1 wskaźnika produktu   
2) Realizacja 2 wskaźników produktu   
3) Realizacja 3 i więcej wskaźników produktu  
4) Realizacja 1 wskaźnika rezultatu   
5) Realizacja 2 wskaźników rezultatu   
6) Realizacja 3 i więcej wskaźników rezultatu  
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu i treść 
LSR. 

1) 0 pkt. 
2) 5 pkt. 
3) 10 pkt 
4) 0 pkt. 
5) 5 pkt. 
6) 10 pkt. 
 
Maksymaln
a liczba 
punktów do 
zdobycia 
łącznie: 
20 pkt. 
 

  

Osiągnięcie w ramach projektu 
skwantyfikowanych rezultatów. 
 
Oceniana będzie trafność wyboru i opisu 
wskaźników, które będzie realizował projekt, 
tj.: 
- adekwatność doboru wskaźników do grupy 
docelowej, do charakteru projektu 
(uwzględnienie we wskaźnikach zakresu 
rzeczowego i charakteru projektu oraz czy 
mierzą cele projektu); 
- realność osiągnięcia wskaźników w 
kontekście wartości projektu, potencjału 
finansowego, technicznego i kadrowego 
Wnioskodawcy, okresu realizacji projektu, 
ewentualnie innych, istotnych czynników 
wpływających na realizacje projektu; 
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- sposób  i częstotliwość pomiaru 
wskaźników oraz źródła ich pomiaru; 
- czy projekt realizuje wskaźniki z ram 
wykonania. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Trafność doboru zadań i opis zadań 
w kontekście osiągnięcia celów/wskaźników 
projektu 
 
Ocenie podlega opis zadań, tj. : 
- opis sposobu rekrutacji uczestników 

projektu, 
- adekwatność doboru zadań i ich 

merytoryczna zawartość w świetle 
zdiagnozowanego/ych problemu/ów, 
- trwałość projektu (o ile dotyczy), 
- racjonalność harmonogramu zadań, 
- sposób zarządzania projektem. 
 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Trafność opisanej analizy ryzyka 
nieosiągnięcia założeń projektu. 
 
Oceniane będą: 
-trafność opisu sytuacji, których wystąpienie 
utrudni lub uniemożliwi osiągnięcie wartości 
docelowej wskaźników rezultatu; 
- trafność sposobu identyfikacji wystąpienia 
takich sytuacji (zajścia ryzyka); 
- trafność wyboru działań, które zostaną 
podjęte, aby zapobiec wystąpieniu ryzyka i 
jakie będą mogły zostać podjęte, aby 
zminimalizować skutki wystąpienia ryzyka. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Projekt realizowany jest w partnerstwie  
podmiotów z różnych sektorów, zapewniając 
kompleksowe podejście do rozwiązywania 
indywidualnych potrzeb i potrzeb grupy 
docelowej. 
 
Ze względu na konieczność zapewnienia w 
projekcie kompleksowego wsparcia będą 
przyznawane preferencje punktowe za 
partnerstwo przy realizacji projektu 
1) z jednostkami samorządu terytorialnego,  
2) z jednostkami spoza sektora finansów 
publicznych,  
3) z podmiotami ekonomii społecznej i 
przedsiębiorcami. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

1) 2 pkt 

2) 5 pkt 

3) 5 pkt 

 

 

Potencjał i doświadczenie wnioskodawcy 
i partnera/ów 
 
Ocenie podlega opis potencjału i 

doświadczenia  wnioskodawcy i partnera/ów, 
tj.: 
- doświadczenie wnioskodawcy/partnera/ów 

w obszarze tematycznym, którego dotyczy 
realizowany projekt, na danym terytorium i w 
pracy z daną grupą docelową, 
- potencjał kadrowy wnioskodawcy  
i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego 
wykorzystania w ramach projektu (kluczowe 
osoby, które zostaną zaangażowane do 
realizacji projektu oraz ich planowanej 
funkcji w projekcie); 
- potencjał techniczny, w tym sprzętowy  
i warunki lokalowe wnioskodawcy  
i partnerów (o ile dotyczy) i sposób jego 
wykorzystania w ramach projektu.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 

wniosku o dofinansowanie projektu. 
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Racjonalność budżetu operacji 
 
LGD preferuje operacje, w których koszty są 
racjonalne i znajdują swoje uzasadnienie w 
załączonych ofertach, projektach, 
kosztorysach i innych dokumentach 
potwierdzających przyjęty poziom cen. 
1)  racjonalność i konieczność poniesienia 
wszystkich kosztów została odpowiednio 
udokumentowana 
2) zaplanowane koszty nie zostały 
odpowiednio udokumentowane 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

 

 

Projekt wykorzystuje zwalidowane produkty  
finalne (rozwiązania, instrumenty, narzędzia  
i metody pracy) wypracowane w ramach 
projektów innowacyjnych w Programie 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL oraz 
Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki 
 
Projekt przewiduje wdrożenie bardziej 
skutecznych i efektywnych rozwiązań, 
instrumentów, narzędzi i metod pracy 
wypracowanych w ramach projektów 
innowacyjnych Programu Inicjatywy 
Wspólnotowej EQUAL, Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki (opis: www.kiw-
pokl.org.pl)  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu oraz 
stronę www.kiw-pokl.org.pl. 

Tak – 10 
pkt.  
 
Nie – 0 pkt. 

  

Wkład własny  
 
LGD preferuje operacje, w których udział 
wkładu własnego jest wyższy niż wymagany: 
1) do 5 punktów procentowych włącznie 
2) 5 – 15 punktów procentowych włącznie 
3) powyżej 15 punktów procentowych 

1) 1 pkt 
2) 5 pkt 
3) 10 pkt 
 

  

http://www.kiw-pokl.org.pl/
http://www.kiw-pokl.org.pl/


 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i 
LGD  
 
LGD preferuje operacje przyczyniające się w 
znacznym stopniu do promocji LSR i LGD: 
1) promocja na stronie www wnioskodawcy 
i/lub informacja na materiałach powielanych 
i innych o realizacji przedsięwzięcia w 
ramach LSR i udziale LGD 
2) operacja nie zakłada promocji LSR i LGD 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie projektu. 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

  

Doradztwo biura LGD  
 
LGD preferuje wnioskodawców 
korzystających z doradztwa biura LGD na 
etapie przygotowania wniosku o 
dofinansowanie: 
1) wnioskodawca korzystał z doradztwa  
2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 
 
Dokumentacja z biura LGD (np. lista 
wnioskodawców którym udzielono 
doradztwa w ramach odpowiedniego 
konkursu, karta doradztwa, listy ze spotkań 
informacyjnych i szkoleniowych). 

1) 5 pkt 
2) 0 pkt. 

  

 


