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A.Kryteria oceny i wyboru projektów, które zostaną objęte grantem w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju  na lata 2014- 2020   Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki  

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) Oś 7 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

 

Ustalając kryteria oceny i wyboru grantów w ramach danego działania brano pod uwagą szczególnie możliwość ukierunkowania operacji  w obszary 

priorytetowe dla LGD.  

Ponadto: 

 kryteria powinny być przejrzyste, obiektywne i niedyskryminujące dając możliwość przejrzystej oceny operacji, 

 kryteria powinny być powiązane z diagnozą obszaru, 

 przyczyniające się do wyboru grantobiorców, które przyczyniają się do osiągania określonych w LSR wskaźników produktu i rezultatu 

 kryteria powinny być mierzalne 

 kryteria powinny  posiadać dodatkowe opisy/definicje  



 kryteria powinny być dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale 

minimum-maksimum 

 zasady ustalania  lub zmiany kryteriów są przejrzyste 

 

Opracowując katalog kryteriów przyjęto założenie, że powinny one spełniać wszystkie wymienione powyżej założenia. W ten sposób każde ze wskazanych 

kryteriów wyboru grantów w ramach każdego z działań jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne. 

W ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru nie jest możliwe przyznanie w ramach danego kryterium punktów cząstkowych.  

 LGD w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru przyznaje punkty tylko wynikające z tabeli. 

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

I. Kryteria  zgodności  projektu z Lokalną Strategią  Rozwoju na lata  2014-2020 Stowarzyszenia LGD  Dorzecza Zgłowiączki  w tym z Regionalnym 

Programem  Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  na lata 2014-2020  

1.  
Wniosek został złożony we właściwym terminie i do 

właściwej instytucji i w odpowiedzi na właściwe 

Ogłoszenie o naborze wniosków.  

Ocenie podlega czy  Grantobiorca złożył wniosek  o powierzenie grantu 

w terminie oraz do instytucji wskazanej w ogłoszeniu o naborze 

wniosków i w odpowiedzi na właściwy nabór.  

Kryterium  weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz treść załączników. 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

2.  
Wniosek i załączniki (jeśli dotyczy) złożono na 

właściwych formularzach określonych w Ogłoszeniu 

o naborze i udostępnionych przez LGD. 

Ocenie podlega czy Grantobiorca złożył wniosek i załączniki (jeśli 

dotyczy) na formularzach udostępnionych przez LGD jako załączniki do 

Ogłoszenia o naborze wniosków. 

TAK/NIE/ DO UZUPEŁNIENIA 

(niespełnienie  kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

3.  
Wniosek  jest kompletny i zawiera wszystkie 

wymagane załączniki. 

Ocenie  podlega czy wniosek zawiera wszystkie strony i załączniki 

określone w Ogłoszeniu o naborze wniosków oraz czy wszystkie 

wymagane pola są wypełnione.  

TAK/NIE/ DO UZUPEŁNIENIA 

(niespełnienie  kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

4.  

 

Wniosek został opatrzony wymaganym w 

Ogłoszeniu o naborze podpisem osoby/osób 

upoważnionionej /upoważnionych wskazanych we 

wniosku 

Ocenie podlega czy wniosek jest podpisany przez osobę/osoby do tego 

upoważnione. 

 

TAK/NIE/ DO UZUPEŁNIENIA 

(niespełnienie  kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 



 

5.  
Grantobiorca złożył 1 wniosek o powierzenie grantu 

do LGD. 

Ocenie podlega ilość złożonych wniosków o powierzenie grantów przez 

Grantobiorcę do LGD. 

Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o powierzenie grantu do 

LGD.-  w ramach osi priorytetowej 7- typ projektu 2- Wsparcie 

inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw- projekty inwestycyjne  

mikro i małych przedsiębiorstw- projekty inwestycyjne poprawiające 

konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem 

sposobu  działania  jak i oferty  po przez:  

a)rozbudowę  przedsiębiorstwa  

b) rozszerzenie  zakresu  działania przedsiębiorstwa  

c)działania mające  na celu  dokonywanie  zasadniczych   zmian  

produkcji  bądź  procesu produkcyjnego , prowadzące do  wprowadzenia  

na rynek nowych lub ulepszonych  produktów/usług 

Kryterium weryfikowane na podstawie Rejestru wniosków o powierzenie 

grantu. 

 

TAK/NIE 

(niespełnienie  kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 

 

6.  
Grantobiorca nie otrzymał wsparcia w ramach 

realizacji projektu grantowego  

Ocenie podlega czy beneficjent nie otrzymał wsparcia w ramach 

realizacji projektu grantowego. Przedsiębiorca może otrzymać wsparcie 

tylko raz w ramach realizacji projektu grantowego. 

Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji naborów w ramach 

realizacji projektu grantowego.  

TAK/NIE 

(niespełnienie  kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 

7.  Kwalifikowalność grantobiorcy 

 
 

Ocenie podlega, czy wniosek został złożony przez uprawnionego 

grantobiorcę  z Ogłoszeniem o naborze wniosków - o wsparcie ubiegać 

się może wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwo, które ma 

zarejestrowaną działalność, oddział lub filię na obszarze LSR. 

Kryterium  weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz treść załączników. 

TAK/NIE 

 

(niespełnienie kryterium  oznacza 

odrzucenie wniosku 
 

8.  
Projekt spełnia wymóg minimalnej/maksymalnej 

wartości grantu oraz maksymalnego poziomu 

dofinansowania  

Ocenie podlega, czy: 

- wartość grantu nie jest mniejsza niż minimalna wartość grantu 

określona w Ogłoszeniu o naborze wniosków; 

- wartość grantu nie jest większa niż maksymalna wartość grantu 

TAK/NIE 

 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 



określona w Ogłoszeniu o naborze wniosków; 

- całkowita wartość projektu nie jest większa niż maksymalna całkowita 

wartość projektu określona w Ogłoszeniu o naborze wniosków. - poziom 

wnioskowanego dofiansowania nie przekracza pułapu określonego w 

Ogłoszeniu o naborze wniosków  
; 

- grantobiorca wykazał minimalny wymagany wkład własny wskazany w 

Ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantu z uwzględnieniem 
przepisów pomocy de minimis; 

Kryterium  weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 
grantu oraz załączniki 

9.  Niepodleganie wykluczeniu z możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii Europejskiej 

1. Ocenie podlega czy grantobiorca nie podlega wykluczeniu z 

możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz że nie jest objęty 

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 2018 r. poz. 1669),  

- art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 z późn. zm.), 

- przepisów zawartych w art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o 

zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1431).   

2. Ocenie podlega również, czy na danym podmiocie nie ciąży 

obowiązek zwrotu pomocy publicznej, wynikający z decyzji Komisji 

Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem oraz z 

rynkiem wewnętrznym oraz czy na dany podmiot nie jest 

przedsiębiorstwem w trudnej sytuacji w rozumieniu pkt 24 Wytycznych 

Komisji Europejskiej dotyczących pomocy państwa na ratowanie i 

restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w 

trudnej sytuacji (Dz. Urz. UE C 2014/C 249/01),  

3. Ocenie podlega czy przedmiot realizacji projektu nie dotyczy 

rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania pomocy 

finansowej, o których mowa:  

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 



- w art. 1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu) (Dz. Urz. UE L 

187 z 26.06.2014 z późn. zm.),  

- w art. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 

2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 

24.12.2013 r.),  

- w art. 3 ust. 3 Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na 

rzecz wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia 

(WE) nr 1080/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 289),  

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia 

Grantobiorcy stanowiącego integralną część wniosku  

o powierzenie grantu oraz załączniki. 

 

10.  
Miejsce realizacji projektu 

Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest na obszarze objętym LSR. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz załączniki 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

11.  
Termin i okres realizacji projektu jest zgodny z 

Ogłoszeniem o naborze wniosków  

Ocenie podlega czy termin i okres realizacji projektu jest zgodny z 

zapisami Ogłoszenia o naborze wniosków. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz załączniki 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

12.  
Gotowość techniczna projektu  do realizacji 

Ocenie podlega, czy grantobiorca posiada decyzję zezwalającą na 

realizację projektu (jeśli dotyczy) lub grantobiorca dokonał zgłoszenia 

budowy (jeśli dotyczy). 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz załączniki 

TAK/NIE/ NIE DOTYCZY/ DO 

UZUPEŁENIENIA 

 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

13.  
Zgodność projektu z wymaganiami prawa 

dotyczącego ochrony środowiska 
 

Ocenie podlega czy działania zaplanowane w projekcie zostały 

przygotowane zgodnie z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony 

środowiska. 

 

 

Kryterium weryfikowany w oparciu o treść wniosku o dofinansowanie 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
 



projektu oraz załączniki – decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

lub stanowisko właściwego organu potwierdzające brak konieczności 

uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

14.  
Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa 

unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień 

publicznych, pomocy de minimis 

 Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa 

unijnego i krajowego, w szczególności z RPO WK-P 2014-2020 oraz 

SZOOP. Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych na lata 2014–2020.  

Ocenie podlega czy wnioskodawca nie przekroczył limitu pomocy de 

minimis na dzień złożenia wniosku o udzielenie grantu 

 

Kryterium weryfikowane dodatkowo w oparciu o oświadczenie 

stanowiące integralną część wniosku o powierzenie grantu oraz o 

załączniki do wniosku o powierzenie grantu 

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 

 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 
 

15.  Cel projektu wspiera realizację celów określonych w 

Działaniu 

Ocenie podlega, czy projekt umożliwi zrealizowanie celu działania, tj. 

ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi 

Strategiami Rozwoju. Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 

wniosku o powierzenie grantu. 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

16.  
Projekt jest zgodny z typem projektów oraz z 

zakresem tematycznym przewidzianymi do 

wsparcia w ramach Ogłoszeniu o naborze wniosków 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z typem projektów oraz z 

zakresem tematycznym  przewidzianymi do wsparcia w ramach działania 

określonymi w Ogłoszeniu o naborze wniosków. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz załączników. 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

17.  
W projekcie zaplanowano wskaźniki adekwatne dla 

danego typu projektu, które zostały wskazane w 

Ogłoszeniu o naborze wniosków.  

Ocenie podlega, czy wszystkie możliwe do osiągnięcia wskaźniki 

realizacji celu projektu (produktu, rezultatu) wskazane w Ogłoszeniu o 

naborze wniosków zostały wskazane we wniosku o powierzenie grantu 

oraz czy stopień ich wykonalności jest adekwatny do danego rodzaju 

projektu.  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu. 

TAK/NIE/ DO UZUPEŁNIENIA 

 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

18.  
Trwałość operacji 

Ocenie podlega, czy grantobiorca gwarantuje trwałość operacji zgodnie z 

art. 71 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia Wnioskodawcy 

stanowiącego integralną część wniosku o powierzeniu grantów oraz 

TAK/NIE 

 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 



pozostałe informacje zawarte w dokumentacji grantowej. 

19.  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, 

- w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób 

wykonania projektu  i osiągnięcia celów projektu, 

- grantobiorca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że posiada 

lub pozyska odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie 

niezbędne do prawidłowej realizacji projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz załączników 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

20.  
Kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają warunki 

kwalifikowalności, tj. 

- zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków 

wskazanym w Ogłoszeniu o naborze ; 

- są zgodne z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 

Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz SZOOP; 

- zostały uwzględnione w budżecie projektu; 

- są niezbędne do realizacji celów projektu i zostaną poniesione w 

związku z realizacją projektu; 

- zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z zachowaniem 

zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; 

-nie dotyczą zakupu nieruchomości. 

-są zgodne  z innymi wymogami  w zakresie kwalifikowalności    

wydatków  wskazanymi w ogłoszeniu  

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz załączników 

TAK/NIE 
 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 



21.  
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 niepełnosprawnościami1. 
3. Zasadą zrównoważonego rozwoju. 

W szczególności ocenie podlegać będzie, czy infrastruktura została 

zaprojektowana/zostanie zbudowana/zmodernizowana zgodnie z zasadą 

projektowania uniwersalnego. 

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej weryfikacji. Projekt 

powinien wykazywać pozytywny lub neutralny wpływ w zakresie każdej 

polityki horyzontalnej. O neutralności można mówić wtedy, kiedy w 

ramach projektu grantobiorca 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 weryfikującą za trafne i poprawne. 

Weryfikowany będzie pozytywny lub neutralny wpływ projektu na 

zasady horyzontalne UE zgodnie z art. 7 rozporządzenia 1303/2013 oraz 

„Wytycznymi w zakresie realizacji zasady równości szans i 

niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy 

unijnych na lata 2014-2020”. 

Stosowanie zasad określonych w ww. Wytycznych w odniesieniu do tych 

elementów projektu, w których zasada ta ma zastosowanie np., jeżeli w 

ramach projektu utworzona zostanie strona internetowa czy też zasoby 

cyfrowe, muszą one spełniać standard WCAG 2.0 na poziomie AA 

(Wytyczne, podrozdział 5.2, pkt. 1), oznacza, że projekt ten ma 

pozytywny wpływ na zasady horyzontalne. Stwierdzenie neutralnego 

wpływu na zasadę dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

związane jest z uzasadnionym brakiem dostępności każdego produktu w 

ramach projektu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz załączników 

TAK/NIE/DO UZUPEŁENIENIA 
 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

                                                           
1
 Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2046 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 
2017 r. poz. 882 z późn. zm.). 



22.  
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. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz załączników 

TAK/NIE 

 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

23.  Efektywność kosztowa 

Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu, rozumiana jako 

stosunek poniesionych kosztów do osiągniętych efektów (wskaźników). 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu. 

 

TAK/NIE 

 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

24.  
Realizacja projektu jest zgodna z przepisami art. 65 

ust. 6 i art.125 ust. 3 lit. e) i f) Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Grantobiorca złożył oświadczenie, że nie rozpoczął realizacji projektu 

przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu albo, że realizując 

projekt przed dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu, przestrzegał 

obowiązujących przepisów prawa dotyczących danego projektu zgodnie 

z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 1303/2013. 

Grantobiorca złożył oświadczenie, że projekt nie został fizycznie 

zakończony lub w pełni zrealizowany przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie projektu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 

1303/2013; 

Grantobiorca złożył oświadczenie, że projekt nie obejmuje 

przedsięwzięć, które zostały objęte lub powinny zostać objęte procedurą 

odzyskiwania (w rozumieniu art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w 

następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty 

programem zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz załączników. 

 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

25. 
Projekt jest zgodny z celem ogólnym, celem 

szczegółowy i przedsięwzięciem wskazanym w 

Ogłoszeniu o naborze wniosków. 

 

 

Ocenie podlega czy projekt dotyczy realizacji celu ogólnego, celu 

szczegółowego i przedsięwzięcia wskazanego w ogłoszeniu. 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o powierzenie 

grantu 

 

TAK/NIE 

(niespełnienie  kryterium  oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

 



II.Lokalne kryteria wyboru
2 

Lp. Kryterium Uzasadnienie Punktacja 
Źródło weryfikacji 

kryterium 

1.  

Grantobiorca posiada siedzibę lub 

dodatkowe miejsce prowadzenia 

działalności na obszarze LGD przez okres 

min. 1 rok przed dniem złożenia wniosku 

o powierzenie grantu 

Uwagi: Grantobiorca powinien załączyć 

kserokopię dokumentów 

potwierdzających miejsce prowadzenia 

działalności(CEIDG) 

W ramach kryterium preferuje się grantobiorców, 

którzy posiadają siedzibę lub dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności przez okres min. 1 rok na 

obszarze LGD przed dniem złożenia wniosku  

o powierzenie grantu. Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie informacji zawartych we 

wniosku i załącznika do wniosku.  (wypis  z CEIDG)  

Jeśli grantobiorca spełni dane kryterium otrzyma 10 

pkt., jeśli kryterium nie zostanie spełnione - otrzyma 

0 pkt. 

Wnioskodawca  musi prowadzić działalność 

gospodarczą  na obszarze LGD lub oświadczyć  we 

wniosku, iż w przypadku  otrzymania 

dofinansowania  będzie ją  prowadził na obszarze 

LGD   na moment podpisania umowy  o powierzenie  

grantu. W  przypadku gdy  wnioskodawca  posiada  

oddział na terenie  LGD , należy przez to rozumieć 

wyodrębniony  organizacyjnie  oddział  z wpisem  do 

KRS  oraz właściwością   miejscową  organu  

podatkowego  na obszarze  LGD ( samodzielnie  

prowadzący  sprawozdanie finansowe) W przypadku  

osób fizycznych  prowadzących działalność  

gospodarczą – adres stałego  miejsca  wykonywania  

działalności  gospodarczej  musi  znajdować  się na 

0 pkt – brak siedziby na 

obszarze LGD albo 

10 pkt – siedziba pomiotu 

znajduje się na obszarze 

LGD (przez okres min. 1 rok 

przed dniem złożenia 

wniosku o powierzenie 

grantu).   

 

Kryterium 

weryfikowane na 

podstawie 

wniosku/załącznika 

do wniosku. 

                                                           
2 Ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru  (punktowych) podlegają wyłącznie projekty zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju  na lata 2014-2010 
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego na lata 2014-2020. 



terenie LGD. 

Kryterium to jest adekwatne do analizy SWOT  

i mierzalne, pozwala, bowiem na precyzyjne 

określenie czy miejsce zameldowania znajduje się na 

obszarze LGD przez okres min. 1 rok i z tego tytułu 

grantobiorcy przypisuje się określoną liczbę 

punktów. 

2.  

Grantobiorca (bądź pracownik 

grantobiorcy odpowiedzialny za napisanie 

wniosku, zatrudniony w jego instytucji 

/firmie) brał udział w szkoleniu 

organizowanym przez Stowarzyszenie 

LGD Dorzecza Zgłowiączki 

poświęconemu danemu konkursowi. 

 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy 

obecności. Osoba uczestnicząca w 

szkoleniu może reprezentować tylko jeden 

podmiot. 

W ramach kryterium preferuje się grantobiorców, 

którzy biorą udział w szkoleniach dotyczących 

naboru. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie listy obecności ze szkoleń. Jeżeli 

grantobiorca bądź jego pracownik będzie 

uczestniczył w szkoleniu organizowanym przez LGD 

dotyczącym danego naboru, to otrzyma 5 pkt., jeśli 

nie będzie brał udziału w szkoleniu, to otrzyma 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie listy 

obecności ze szkolenia. W przypadku uczestnictwa w 

szkoleniu pracownika grantobiorcy konieczne jest 

dołączenie oświadczenia grantobiorcy o zatrudnieniu 

pracownika. Osoba uczestnicząca w szkoleniu może 

reprezentować tylko jeden podmiot. 

Dane kryterium jest adekwatne do analizy SWOT  

i mierzalne, pozwalające przypisać operacji 

określoną ilość punktów na podstawie dokumentacji. 

Jego zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie 

wysokiej, jakości dokumentacji do wniosków  

o powierzenie grantu, co pozwoli wykorzystać 

maksymalnie wskazane w analizie SWOT malejące 

możliwości dostępu do środków finansowych. 

0 pkt - grantobiorca (bądź 

pracownik grantobiorcy 

odpowiedzialny za napisanie 

wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji /firmie) nie brał 

udziału w szkoleniu albo 

 

5 pkt – grantobiorca (bądź 

pracownik grantobiorcy 

odpowiedzialny za napisanie 

wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji /firmie) brał 

udziału w szkoleniu 

 

Kryterium 

weryfikowane na 

podstawie listy 

obecności 

 

3.  Grantobiorca pochodzi z grupy  

defaworyzowanej wskazanej w LSR 

W ramach danego kryterium preferuje się, by 

grantobiorca pochodził z grypy defaworyzowanej 

określonej w LSR.  Kryterium ma zastosowanie do 

jednoosobowych działalności gospodarczych jak 

również do spółek jawnych i cywilnych.  

W przypadku spółek kryterium muszą spełnić 

wszyscy wspólnicy. Kryterium weryfikowane będzie 

0 pkt – grantobiorca nie 

wykaże, że należy do grupy 

defaworyzowanej 

 albo 

10 pkt – grantobiorca 

Kryterium 

weryfikowane na 

podstawie złożonej 

dokumentacji 

 



na podstawie informacji zawartych we wniosku  

o powierzenie grantu, załącznikach do wniosku. Jeśli 

na podstawie zapisów złożonej dokumentacji 

(wniosku, załącznika) grantobiorca wykaże, że 

należy do grupy defaworyzowanej otrzyma 10 pkt.  

W przypadku braku wskazania tych informacji we 

wniosku, załączniku grantobiorca otrzyma 0 pkt. 

Kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać na 

podstawie dokumentacji (wniosek/ załączniki) 

określoną ilość punktów, adekwatne do diagnozy, 

wskazującej na brak ofert dla osób starszych 

zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

wykaże, że należy do grupy 

defaworyzowanej 

 

4.  

Realizacja operacji spowoduje powstanie 

(w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne) nowych miejsc pracy*: 

- powyżej 3 miejsc pracy    

- powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc 

pracy włącznie 

- 1 miejsce pracy do 2 miejsc pracy 

włącznie 

-nie powstanie miejsce pracy  

Informacje: 

*Zachowanie trwałości projektu przez 

okres 3 lat od momentu całkowitego  

zakończenia realizacji projektu 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, 

które przyczynią się do powstania nowych miejsc 

pracy. W związku z powyższym ustalono 3 

przedziały wielkości, w zależności od ilości nowych 

miejsc pracy wskazanych przez grantobiorcę. Jeśli na 

podstawie złożonej dokumentacji (wniosek, 

załączniki) grantobiorca wskaże, że powstanie 

powyżej 3 miejsc pracy włącznie, to uzyska 15 pkt. 

Jeśli wskaże, że powstanie powyżej dwóch miejsc 

pracy do 3 włącznie, to uzyska 10 pkt. Jeśli z 

dokumentacji będzie wynikało, że grantobiorca 

utworzy 1 miejsce pracy do 2 miejsc pracy włącznie, 

to otrzyma 5 pkt. 

Przyjęte założenia pozwalają wyżej punktować 

operacje, które przyczynią się do tworzenia większej 

ilości miejsc pracy.   

Dane kryterium jest adekwatne do diagnozy obszaru i 

mierzalne, bowiem pozwala określić, jaka ilość 

miejsc pracy powstanie i ile punktów może otrzymać 

dana operacja w ramach danego kryterium. Ponadto 

kryterium to wychodzi naprzeciw zapisom analizy 

SWOT , mówiącym o słabościach obszaru LGD w 

15 pkt- powyżej 3 miejsc 

pracy albo 

  

10 pkt -  powyżej 2 miejsc 

pracy do 3 miejsc pracy 

włącznie  albo 

 

5 pkt- 1 miejsce pracy do 2 

miejsc pracy włącznie 

 

0 pkt- nie powstanie miejsce 

pracy  

Kryterium 

weryfikowane na 

podstawie złożonej 

dokumentacji 

 



postaci wysokiego bezrobocia, zagrożenia w postaci 

jego dalszego wzrostu oraz w postaci istniejącego 

zagrożenia emigracja młodych mieszkańców w 

celach zarobkowych. 

5.  

Grantobiorca (bądź pracownik 

grantobiorcy odpowiedzialny za napisanie 

wniosku, zatrudniony w jego instytucji ) 

brał udział w doradztwie organizowanym 

przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza 

Zgłowiączki w ramach danego naboru 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie 

rejestru doradztwa. Osoba uczestnicząca 

w doradztwie może reprezentować tylko 

jeden podmiot. 

W ramach kryterium grantobiorca otrzymuje punkty, 

jeśli skorzystał z doradztwa świadczonego przez 

pracowników biura LGD w ramach konkursu, na 

który składa wniosek o powierzenie grantu. Przy 

udzielaniu punktów weryfikowany jest rejestr 

doradztwa i nr konkursu, na który grantobiorca złożył 

wniosek o powierzenie grantu. Osoba uczestnicząca 

w szkoleniu może reprezentować tylko jeden 

podmiot.  

W przypadku uczestnictwa w doradztwie pracownika 

grantobiorcy konieczne jest również dołączenie 

oświadczenia grantobiorcy o zatrudnieniu 

pracownika. Jeśli grantobiorca (bądź jego pracownik) 

brał udział w doradztwie, to otrzyma 5 pkt, jeśli nie – 

0 pkt. 

Kryterium jest mierzalne, bowiem na podstawie 

dokumentacji (rejestr doradztwa) pozwala przypisać 

operacji określoną ilość punktów, adekwatne do 

analizy SWOT. Jego zastosowanie zwiększa szanse 

na przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji do 

wniosków o powierzenie, co pozwoli wykorzystać 

maksymalnie wskazane w analizie SWOT malejące 

możliwości dostępu do środków finansowych. 

0 pkt –  jeśli grantobiorca 

(bądź pracownik 

grantobiorcy 

odpowiedzialny za napisanie 

wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji )  nie brał udziału 

w doradztwie albo 

 

5 pkt – jeśli grantobiorca 

(bądź pracownik 

grantobiorcy 

odpowiedzialny za napisanie 

wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji) brał udział w 

doradztwie 

 

Kryterium 

weryfikowane na 

podstawie rejestru 

doradztwa 

 

 

 

 

 

6.  

Grantobiorca w opisie operacji zawarł 

informacje o promocji projektu i LGD 

Uwagi: Preferowane będą operacje, które  

dane kryterium będą realizowały poprzez 

stronę internetową, prasę 

W ramach danego kryterium oceniane będzie czy 

grantobiorca zakłada w wyniku otrzymania 

dofinansowania promocję realizowanego projektu i 

LGD (LSR). Informowanie o pomocy otrzymanej z 

UE jest obowiązkiem Grantobiorcy. LGD w ramach 

tego kryterium premiuje wyłącznie operacje, które 

0 pkt – grantobiorca w 

opisie operacji nie zawarł 

informacji o promocji 

projektu i LGD albo 

 

Preferowane będą 

operacje, które  dane 

kryterium będą 

realizowały poprzez 

stronę internetową, 

prasę 



dane kryterium będą realizowały poprzez prasę. LGD 

nie premiuje operacji, które zamieszczają informacje 

o promocji projektu wynikających z zobowiązań 

wskazanych w umowie o powierzenie grantu tj. 

tablica informacyjna, tablica pamiątkowa, plakat. 

Preferowane będą operacje, które dane kryterium 

będą realizowały poprzez prasę. Zawarte w artykule 

prasowym informacje winny zawierać, co najmniej: 

nazwę i logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza 

Zgłowiączki, loga programów w ramach, których 

dofinansowana jest operacja Kryterium będzie 

spełnione, jeśli grantobiorca we wniosku, 

załącznikach opisze, w jaki sposób będzie promował 

operację i LGD. Jest to istotne kryterium, bowiem 

pozwala na rozpromowanie operacji realizowanej ze 

środków unijnych za pośrednictwem LGD. Dane 

kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych we wniosku/załącznikach. Jeśli 

kryterium jest spełnione grantobiorca otrzyma 5 pkt , 

jeśli nie  - 0 pkt. 

Dane kryterium jest mierzalne – pozwala przypisać 

operacji określoną ilość punktów na podstawie 

informacji zawartych w dokumentach, adekwatne do 

diagnozy obszaru, wskazującej w analizie SWOT na 

szansę dla LGD, poprzez systematyczne  

i konsekwentne promowanie regionalnych tradycji. 

5 pkt – grantobiorca w 

opisie operacji zawarł 

informacji o promocji 

projektu i LGD 

 

 

 

 

 

7.  

Projekt dotyczy następujących branż: 

 

- opieka zdrowotna i pomoc społeczna 

(kody PKD z działów 86.90.A) 

- budownictwa (Kody PKD z działów 

41,42,43) 

- konserwacja i naprawa pojazdów 

samochodowych, z wyłączeniem 

motocykli (kod PKD 45.20Z) 

W ramach  kryterium wspierane będą wyżej 

wymienione branże. 

 Kryterium jest spełnione, gdy wniosek 

dotyczy wspierania, co najmniej jednej branży 

wskazanych powyżej a branża ta ujęta jest we 

wniosku i załącznikach do wniosku, jako 

podstawowy przedmiot i zakres działalności 

gospodarczej (wg PKD). Ponadto wszystkie wydatki 

ujęte w zestawieniu przewidywanych wydatków 

0 pkt– projekt nie dotyczy 

wskazanych branż albo 

 

20 pkt – projekt dotyczy 

przynajmniej jednej ze 

wskazanych branż 

Kryterium 

weryfikowane na 

podstawie złożonej 

dokumentacji 



- sprzedaż hurtowa i detaliczna 

motocykli, ich naprawa                                

i konserwacja  oraz sprzedaż hurtowa 

i detaliczna części                             i 

akcesoriów do nich (Kod PKD 

45.40Z) 

- naprawa i konserwacja  maszyn (kod 

PKD 33.12.Z) 

- działalność usługowa związana z 

zagospodarowaniem terenów zieleni 

(kod PKD 81.30) 

- działalność w zakresie architektury 

(kod PKD 71.11.Z) 

- działalność związana z 

zakwaterowaniem (kody PKD z 

działu 55) 

- działalność usługowa związana z 

wyżywieniem (kody PKD z działu 56) 

Wyjaśnienie: kryterium jest spełnione, gdy 

projekt dotyczy, co najmniej jednej ze 

wskazanych branż. 

 

 

niezbędnych do realizacji operacji (biznesplan) 

dotyczą tej branży wówczas wnioskodawca otrzyma 

20 pkt. W przypadku, gdy wniosek nie dotyczy 

wspierania, co najmniej jednej branży wskazanej 

powyżej wnioskodawca otrzyma - 0 pkt.   

 W ramach niniejszego kryterium nie 

premiowana będzie działalność polegająca na 

sprzedaży materiałów i urządzeń budowlanych. 

Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych we wniosku                    o 

przyznanie pomocy i załącznikach do wniosku. 

 Dane kryterium jest mierzalne, ponieważ 

pozwala przypisać określoną ilość punktów na 

podstawie złożonej dokumentacji. Kryterium jest 

również adekwatne do diagnozy, zawartej w 

Rozdziale 3 przygotowanej Lokalnej Strategii 

Rozwoju dla LGD Dorzecza Zgłowiączki, 

wskazującej branże wymagające szczególnej opieki 

oraz sformalizowanych instrumentów wsparcia 

finansowego 

 

 

8.  

Grantobiorca zobowiązuje się do 

realizacji operacji w ciągu  dwunastu  

miesięcy od dnia zawarcia umowy o 

powierzenie grantu 

W ramach kryterium preferuje się grantobiorców, 

którzy zobowiążą się do realizacji operacji w ciągu 

dwunastu  miesięcy od dnia zawarcia umowy  

o powierzenie grantu. Kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie informacji zawartych we 

wniosku i załączników do wniosku.   

Jeśli grantobiorca spełni dane kryterium otrzyma 5 

pkt., jeśli kryterium nie zostanie spełnione - otrzyma 

0 pkt. Dane kryterium jest adekwatne do analizy 

SWOT i mierzalne, pozwalające przypisać operacji 

określoną ilość punktów na podstawie dokumentacji. 

Jego zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie 

0 pkt– grantobiorca nie 

zakłada realizacje operacji w 

ciągu  dwunastu miesięcy od  

dnia zawarcia umowy o 

powierzenie grantu albo 

 

5 pkt –  grantobiorca 

zakłada realizacje operacji w 

ciągu  dwunastu miesięcy od 

dnia zawarcia umowy o 

Kryterium 

weryfikowane na 

podstawie złożonej 

dokumentacji 

 



wysokiej, jakości dokumentacji do wniosków  

o powierzenie grantu. 

powierzenie grantu 

9.  

Do wniosku załączono dokumenty 

potwierdzające założone koszty. 

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, w 

których będzie można określić racjonalność 

wydatków dla danej operacji. Dane kryterium będzie 

weryfikowane na podstawie wniosku o 

dofinansowanie oraz załączników do wniosku - 

dokumenty potwierdzające poziom cen dla każdego z 

zaplanowanych wydatków. Dokumentami tymi są 

oferty, faktury  jak również wydruki ze stron 

internetowych, broszury, katalogi. Jednakże, aby ww. 

dokumenty mogły zostać uznane za kompletne, a tym 

samych dopuszczalne, jako załączniki do wniosku 

powinny zawierać takie elementy jak: 

- wskazanie sprzedawcy/ usługodawcy, 

-przedmiot zakupu/usługi, 

-podstawowe parametry techniczne 

sprzętu/charakterystykę usługi, 

- cenę netto oraz brutto bądź stawkę podatku VAT, 

-podpis oferenta lub źródło, z którego dokumentu 

pochodzi (np. ścieżkę do stronny www).  
Przyjęte założenia pozwolą punktować operacje, 

które udokumentują, że założone we wniosku kwoty 

są kosztami racjonalnymi, rynkowymi. Jeśli 

wnioskodawca załączy min. jeden dokument 

potwierdzający przyjęty poziom cen do danego 

kosztu otrzyma 5 pkt. W innym przypadku 

wnioskodawca otrzyma 0 pkt.  

 Dane kryterium jest mierzalne, pozwalające 

przypisać operacji określoną ilość punktów na 

podstawie dokumentacji (wniosku i załączników), 

adekwatne do analizy SWOT, która wskazuje na 

duże zapotrzebowanie społeczności w pozyskiwaniu 

środków unijnych 

 

 Kryterium 

weryfikowane na 

podstawie m.in. 

ofert, 

faktur,wydruków ze 

stron internetowych, 

broszur, katalogów 

 



 

 

 

Maksymalna ilość punktów 80 

Minimalna ilość punktów 25 

 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantów oraz kryteriów zgodności z LSR  

 

W trakcie realizacji LSR możliwe będą zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantów oraz kryteriów zgodności z LSR. Konieczność tych zmian 

może być spowodowana: 

1) zmianą warunków społeczno-gospodarczych obszaru objętego LSR, a tym samym analizy SWOT, do której kryteria są adekwatne, 

 2) trudnościami w procesie wyboru zgłoszonymi przez członków Rady, 

 3) niemożnością osiągnięcia zakładanych wskaźników.  

 4) wezwaniem Samorządu Województwa 

5) przepisami prawa 

Opis procedury zmiany kryteriów: 

1. Uprawnienia do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru ma Rada, Zarząd lub członkowie LGD. 

2. Wszyscy uprawnieni zgłaszają pisemnie propozycje zmian kryteriów wraz ze szczegółowym uzasadnieniem. 

3. Propozycje zmian kryteriów są poddawane konsultacjom społecznym poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej LGD. 



4. Propozycje zmian są rozpatrywane na najbliższym zebraniu Zarządu LGD, gdzie podejmuje się uchwałę o przyjęciu bądź odrzuceniu 

proponowanych zmian w kryteriach, według, których są oceniane operacje. 

5. W przypadku zmiany kryteriów, będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian przez Zarząd LGD. Jeśli na 

podstawie umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Samorząd Województwa będzie 

wymagał uzgodnienia zmienianych kryteriów, to LGD dokona stosownych uzgodnień przed walnym zebraniem członków.   

6. W przypadku zmiany kryteriów Biuro LGD przygotowuje nowe karty oceny według lokalnych kryteriów wyboru w oparciu o wprowadzone 

zmiany. 


