
Ocena operacji wg lokalnych kryteriów wyboru 

Przedsięwzięcie 3.2.2 Tworzenie warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcie animacji i 
przedsiębiorczości społecznej 

Źródło finansowania: RPO woj. kujawsko-pomorskiego na lata 2014-2020 (oś 11) GRANTY 

L.p KRYTERIUM OPIS LIBCZA PUNKTÓW SPOSÓB WERYFIKACJI 

1 Typ grantobiorcy  
LGD preferuje granty, których 
wnioskodawcą są podmioty działające na 
rzecz społeczności lokalnej i działające na 
obszarze LGD: 
 
1) grantobiorca jest podmiotem 
działającym na rzecz społeczności 
lokalnej działającym na obszarze LGD 

2) grantobiorca nie jest podmiotem 
działającym na rzecz społeczności 
lokalnej działającym na obszarze LGD 

1) 3 pkt 

2) 1 pkt 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku 
o powierzenie grantu z załącznikami 

2 Doświadczenie grantobiorcy Kryterium preferuje 
wnioskodawców/grantobiorców 
posiadających doświadczenie w realizacji 
projektów o podobnym charakterze. 
Doświadczony podmiot daje większe 
gwarancje osiągnięcia celów i 
wskaźników LSR w zakresie 
przedsięwzięcia. : 
 

1) - powyżej 2 zrealizowanych 
projektów 

2) - od 1 do 2 zrealizowanych 
projektów 

3) - grantobiorca bez doświadczenia 

 
 

1) 4 pkt 

2) 2 pkt 

3) 0 pkt 

Kryterium będzie weryfikowane na postawie 
dokumentów poświadczających doświadczenie w 
realizacji i rozliczeniu projektów. 

3 Grant kierowany do osób z grup 
defaworyzowanych oraz osób zagrożonych 

LSR jest ukierunkowana na włączenie 
społeczne, tak więc w działaniach 

1) 5 pkt Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę 
zapisów wniosku o powierzenie grantu. 



ubóstwem i wykluczeniem społecznym 
zdefiniowanych w LSR 
 

podnoszących poziom kapitału 
społecznego w szczególności oferta w 
ramach grantu powinna być kierowana 
do osób z grup defaworyzowanych oraz 
osób zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym 
zdefiniowanych w LSR. 
 

1) Tak 
2) Nie 

 

2) 0 pkt 

4 Efektywność zatrudnieniowa w ramach 
grantu 

Preferuje granty o wyższym wskaźniku 
efektywności zatrudnieniowej 
 
(Kryterium dotyczy jedynie grantów w 
zakresie aktywizacji społeczno-
zawodowej w wymiarze 
zatrudnieniowym.) 

1) - efektywność zatrudnieniowa w 
ramach grantu – powyżej 22% 

2) - efektywność zatrudnieniowa w 
ramach grantu – równa 22% 

1) 4 pkt. 
2) 1 pkt. 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zapisy 
wniosku o udzielnie grantu, gdzie wnioskodawca musi 
określić wskaźniki produktu i rezultatu. 
 

5 

Wpływ operacji na osiągnięcie zakładanych 
celów i wskaźników LSR dla danego 
przedsięwzięcia 

Projekty przyczyniają się do realizacji 
wartości zaplanowanych w LSR 
wskaźników: 

 
1) realizacja operacji przyczynia się do 

osiągnięcia co najmniej 2 
wskaźników produktu i 
odpowiadających im wskaźników 
rezultatu LSR 

2) realizacja operacji przyczynia się do 
osiągniecia 1 wskaźnika produktu i 
odpowiadającego mu wskaźnika 
rezultatu LSR 

 

1) 3 pkt. 
2) 1 pkt. 

 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zapisy 
wniosku o udzielnie grantu, gdzie wnioskodawca musi 
określić wskaźniki produktu i rezultatu. 
 

6 Różnorodność i trafność form aktywizacji 
zastosowanych w grancie 

Kryterium preferuje granty 
wykorzystujące kilka form aktywizacji 
zawodowej i/lub społecznej. 

(Spośród punktowanych form 

1) 2 pkt 
2) 1 pkt 

Kryterium weryfikowane na podstawie treści wniosku o 
powierzenie grantu z załącznikami. 



aktywizacji zawodowej wyłącza się 
wypłatę stypendium oraz zwrot kosztów 
dojazdu.) 

 

1) - grant przewiduje 
wykorzystanie więcej niż jednej 
formy aktywizacji 

2) grant przewiduje jedną formę 
aktywizacji 

 

7 Partnerstwo lokalne w realizacji grantu Kryterium premiuje grant realizowany  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. 

 

1) 2 pkt 

2) 5 pkt 

3) 7 pkt 
 
W przypadku braku 
partnerstwa – 0 
pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
powierzenie grantu 
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie umowy 
o partnerstwie dołączonej do wniosku o udzielenie 
grantu. 

8 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 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
powierzenie grantu. 



udokumentowana 
2) zaplanowane koszty nie zostały 
odpowiednio udokumentowane 

 

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

1) 2 pkt. 
2) 5 pkt. 
3) 7 pkt. 

 
 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
powierzenie grantu. 

10 Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i 
LGD 

LGD preferuje operacje przyczyniające się 
w znacznym stopniu do promocji LSR i 
LGD: 
 

1) zaplanowano co najmniej dwie 
formy promowania LGD i LSR, 
2) zaplanowano tylko jedną formę 
promocji LGD i LSR, 
3) brak promocji LGD i LSR 

 

1) 4 pkt. 
2) 2 pkt. 
3) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o 
powierzenie grantu. 
  

11 Doradztwo biura LGD LGD preferuje grantobiorców 
korzystających z doradztwa biura LGD na 
etapie przygotowania wniosku o 
powierzenie grantu 
 

1) wnioskodawca korzystał z 
doradztwa 
2) wnioskodawca nie korzystał z 
doradztwa 

 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

Dokumentacja z biura LGD (np. lista wnioskodawców 
którym udzielono doradztwa w ramach odpowiedniego 
konkursu, karta doradztwa, listy ze spotkań 
informacyjnych i szkoleniowych). 

 
Maksymalna ilość punktów do uzyskania w wyniku oceny 49 pkt.  
 
Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności dla przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 3.2.2 „Tworzenie 
warunków dla wzmocnienia aktywnej integracji o charakterze środowiskowym i wsparcie animacji i przedsiębiorczości społecznej” wynosi co 
najmniej 20 punktów uzyskanych ze wszystkich lokalnych kryteriów wyboru. 



Rada LGD stosuje te same kryteria oceny w całym procesie wyboru w ramach danego naboru, a zmiany 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. 

 


