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Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
Procedura ustalania kryteriów wyboru grantobiorców
Kryteria wyboru grantobiorców zostały określone łącznie z zasadami procedur wyboru w procesie partycypacji lokalnej społeczności. Kryteria zostały opracowane dla
poszczególnych 3 przedsięwzięć, w których planowany jest projekt grantowy, z uwzględnieniem specyficznych wymogów i zasad horyzontalnych w poszczególnych
programach. Ostateczny kształt kryteriów został ustanowiony w procesie prac zespołu partycypacyjnego, który pracował nad propozycją zespołu roboczego ds. procedur oraz
w oparciu o zebrane uwagi i opinie zespołów tematycznych z różnych sektorów. Kryteria są ściśle powiązane ze specyfiką obszaru LSR, z diagnozą obszaru, celami i
wskaźnikami. W poszczególnych przedsięwzięciach co najmniej 1 kryterium bezpośrednio odnosi się do diagnozy, analizy SWOT i przyczynia się bezpośrednio do osiągnięcia
wskaźnika produktu i rezultatu. W odniesieniu do przedsięwzięć z celu 1 zostało w kryteriach podniesione znaczenie – wsparcia dla osób z grup defaworyzowanych oraz
zdefiniowanych jako zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, innowacyjny charakter projektu oraz realizację celów środowiskowych lub klimatycznych.

Procedura zmiany kryteriów wyboru grantobiorców
Wszelkich zmian kryteriów LGD będzie dokonywać w wyniku prowadzonych działań monitorujących i ewaluacyjnych. Jeśli okaże się, że kryteria są nieefektywne, sprawiają
trudności oceniającym lub / i wnioskodawcom zostaną zmienione. Z inicjatywą zmian w lokalnych kryteriach wyboru może wystąpić: a. Grupa minimum 3 członków Rady, b.
Zarząd, c. Komisja Rewizyjna, d. Grupa minimum 10 członków zwyczajnych lub mieszkańców obszaru LSR. Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru powinien zawierać:
wskazanie działania, w ramach którego zmienia się lokalne kryteria wyboru; nazwę aktualizowanego, likwidowanego kryterium lub nowego kryterium wraz ze szczegółowym
uzasadnieniem oraz propozycję punktacji i metodologii wyliczenia punktacji. Wniosek składany jest do biura LGD, a następnie rozpatrywany przez Zarząd. Projekt zmiany
kryteriów zostanie opracowany przez zespół roboczy ds. LSR, w skład którego wchodzą członkowie Zarządu i pracownicy Biura LGD, a następnie poddany konsultacjom
społecznym trwające od 7 do 14 dni. Konsultacje będą w formie co najmniej jednego spotkania konsultacyjnego oraz poprzez konsultacje online za pomocą formularza
konsultacyjnego. Zgłoszone uwagi do kryteriów zostaną przeanalizowane pod kątem przyjęcia lub odrzucenia wraz z uzasadnieniem przez zespół roboczy w terminie
maksymalnie 14 dni od zakończenia konsultacji. Ostateczną wersję kryteriów zatwierdzi Zarząd LGD. Następnie w ciągu 7 dni od zatwierdzenia zmiany kryteriów zostaną
zgłoszone do Samorządu Województwa do akceptacji.
Schemat procedury zmian kryteriów wyboru grantobiorców:

1. Identyfikacja
potrzeby zmiany
kryteriów wyboru

2. Przygotowanie
projektu zmiany
kryteriów wyboru

3. Przedstawienie
projektu zmian do
konsultacji
społecznych

4. Analiza uwag z
wkonsultacji
społecznych

5. Zatwierdzenie
zmian kryteriów
wyboru

6. Zgłoszenie
zmian kryteriów
wyboru do
akceptacji SW
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Nazwa przedsięwzięcia
Zgodność z celem ogólnym:

1.2.1. „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ”

Zgodność z celem
szczegółowym:
Zgodność z warunkami
przyznania pomocy
określonymi w RPO WK-P 20142020

1.2. Wzrost konkurencyjności mikro i małych firm do 2023 roku

1. Wzrost gospodarczy obszaru LSR Ziemia Gotyku

Określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na Lata
2014-2020 - Działanie 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność
[Typ projektów]
2. Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw - projekty inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z
unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez:
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,
d. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych,
e. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi

Kryteria dla przedsięwzięcia 1.2.1. „CHEŁMŻA OŚRODKIEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ” w zakresie wsparcia inwestycyjnego mikro i małych
przedsiębiorstw
Lp.

Nazwa kryterium

1.

Wiedza lub doświadczenie
wnioskodawcy w zakresie
planowanego grantu

Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania
konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe
Preferencje dla Wnioskodawców posiadających wiedzę i doświadczenie w
zakresie planowanego grantu dają większe szanse na powodzenie
podejmowanej działalności gospodarczej. W kryterium oddzielnie będzie
premiowana wiedza, którą należy udokumentować min. 1 maks. 3 dokumentami
poświadczającymi wiedzę w danej branży, w tym: świadectwa ukończenia
szkoły, zaświadczenie, certyfikat, dyplom z kursu, szkolenia itp.; oddzielnie
będzie premiowane doświadczenie w zakresie planowanej projektu minimum 6
miesięczne potwierdzone świadectwem pracy, zaświadczeniem o odbyciu stażu
zawodowego lub praktyki.

Punktacja
5 pkt – wnioskodawca posiada wiedzę w zakresie
planowanego grantu
5 pkt – wnioskodawca posiada doświadczenie w zakresie
planowanego grantu
0 pkt. - wnioskodawca nie posiada wiedzy ani
doświadczenia w zakresie planowanego grantu
Maksymalna liczba punktów – 10 pkt.
2

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku w ramach LSR 2016-2023

2.

Doświadczenie
Wnioskodawcy w
prowadzeniu działalności
gospodarczej

Kryterium doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej premiuje
podmioty gospodarcze, które mają już ugruntowaną pozycję na lokalnym rynku,
które wykazały się stabilnością i rokują na przyszłość. Wsparcie dla firm z
doświadczeniem w prowadzeniu działalności gospodarczej zwiększa szanse na
osiągnięcie celów LSR oraz wskaźników produktu i rezultatu określonych w
przedsięwzięciu 1.1.1. (produkt - Liczba projektu polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa, rezultat - Liczba utworzonych miejsc pracy
(ogółem) w tym samozatrudnienie, liczba osób z grup defaworyzowanych, które
otrzymały zatrudnienie we wspieranych przedsiębiorstwach). Kryterium będzie
weryfikowane w dane z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności
Gospodarczej) lub Krajowy Rejestr Sądowy (rejestr przedsiębiorców)

3.

Wnioskodawca posiada
status mikroprzedsiębiorstwa

Kryterium preferuje granty na wsparcie inwestycyjne podmiotów gospodarczych,
spełniających kryteria mikro przedsiębiorstw tj. to jest przedsiębiorstwo
zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót lub całkowity
bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. Kryterium preferuje
mikroprzedsiębiorstwa ponieważ zdecydowana większość przedsiębiorstw na
terenie LSR ma formę mikroprzedsiębiorstwa, mikro firmy najsilniej wpływają na
rozwój lokalnej gospodarki, jednocześnie najbardziej potrzebują wsparcia
inwestycyjnego.
Kryterium weryfikowane na podstawie Oświadczenia Wnioskodawcy o
posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy.

4.

Wzrost poziomu zatrudnienia
we wspieranym
przedsiębiorstwie

Kryterium preferuje granty, w których Wnioskodawca w wyniku otrzymanego
wsparcia zwiększy poziom zatrudnienia w przedsiębiorstwie. Jako wartość
bazową do określania wzrostu zatrudnienia będzie obliczenie wartości średniego
poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie w okresie 24 miesięcy
poprzedzających rok złożenia wniosku o wsparcie w przeliczeniu na
średnioroczne etaty (umowy o pracę, spółdzielcze umowy o pracę,
samozatrudnienie). Kryterium przyczynia się wprost do osiągniecia celów i
wskaźników LSR: Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (w
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne). Kryterium będzie weryfikowane w
oparciu o wniosek, biznesplan oraz oświadczenie Wnioskodawcy.

3 pkt. – firma istnieje na rynku minimum 3 lata (data wpisu
do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru KRS
powyżej 3 lat licząc na dzień złożenia wniosku)
2 pkt. – firma istnieje na rynku minimum 2 lata (data wpisu
do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru KRS
powyżej 2 lat licząc na dzień złożenia wniosku)
1 pkt. - firma istnieje na rynku minimum 1 rok (data wpisu
do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru KRS
krócej niż 2 lata licząc na dzień złożenia wniosku)
0 pkt. - firma istnieje na rynku krócej niż 1 rok (data wpisu
do rejestru działalności gospodarczej lub rejestru KRS
krócej niż 2 lata licząc na dzień złożenia wniosku)
5 pkt. – tak
0 pkt. - nie

10 pkt. – wnioskodawca deklaruje zwiększyć zatrudnienie
w przedsiębiorstwie o minimum 1 etat w przeliczeniu na
etaty średnioroczne i utrzymać poziom zatrudnienia przez
co najmniej 3 lata otrzymaniu płatności ostatecznej
5 pkt. - wnioskodawca deklaruje zwiększyć zatrudnienie w
przedsiębiorstwie o minimum 0,5 etatu w przeliczeniu na
etaty średnioroczne i utrzymać poziom zatrudnienia przez
co najmniej 3 lata otrzymaniu płatności ostatecznej
0 pkt. – wnioskodawca nie deklaruje wzrostu poziomu
zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie
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5.

Planowany grant zakłada
zatrudnienie osoby
zagrożonej ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
zgodnie z katalogiem
określonym w LSR
Planowany grant zakłada
działalność w zakresie
kluczowych branż gospodarki
określonych w LSR

Preferencja udzielania wsparcia inwestycyjnego dla przedsiębiorstw
deklarujących zatrudnienie w ramach grantu osób zdefiniowanych w LSR jako
defaworyzowane będzie się bezpośrednio przyczyniać do realizacji celu
szczegółowego LSR . Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek,
biznesplan oraz oświadczenie Wnioskodawcy.

10 pkt – tak
0 pkt. – nie

W oparciu badania potrzeb lokalnej społeczności zostały określone tzw.
kluczowe branże gospodarki, w ramach których potrzeby mieszkańców są w
niewystarczającym stopniu zaspokajane na lokalnym rynku, dlatego są
premiowane w LSR. Są to działalności gospodarcze sklasyfikowane wg sekcji
PKD w następujących zakresach:
1/ - DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, ROZRYWKĄ I REKREACJĄ
(Sekcja R), z wyłączeniem działalności bibliotek i archiwów publicznych oraz
działalności klubów sportowych.
2/ EDUKACJA (Sekcja P)
3/ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI
GASTRONOMICZNYMI (Sekcja I)
4/ OPIEKA ZDROWOTNA I POMOC SPOŁECZNA (Sekcja Q) z wyłączeniem
działalności szpitali i pogotowia ratunkowego
Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku i biznesplanu, gdzie
wnioskodawca zaznacza kod PKD planowanej działalności gospodarczej.

4 pkt. - planowany grant dotyczy działalności gospodarczej
wskazanej w LSR jako kluczowe branże gospodarki
0 pkt. – planowany grant nie dotyczy działalności
gospodarczej wskazanej w LSR jako kluczowe branże
gospodarki

7.

Planowany grant ma
charakter ekoinnowacji

Ekoinnowacja to innowacja w dowolnej postaci, których wynikiem lub celem jest
znaczący i widoczny postęp w kierunku osiągnięcia zrównoważonego rozwoju
poprzez zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko, zwiększenie
odporności na obciążenia środowiskowe lub osiągnięcie efektywniejszego i
bardziej odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o uzasadnienie Wnioskodawcy
poparte konkretnymi założeniami biznesplanu i punktowane w zależności od
skali ekoinnowacji: w stopniu wysokim, średnim, niskim.

3 pkt. – wysoki stopień ekoinnowacji grant
2 pkt. – średni stopień ekoinnowacji grant
1 pkt. – niski stopień ekoinnowacji grant u
0 pkt - planowana operacja nie ma charakteru ekoinnowacji
grant

8.

Wkład własny wnioskodawcy
w kosztach realizacji grantu

Premiowane granty zakładające większy udział własny w planowanym grancie
niż wymagane minimum przyczynia się do osiągniecia lepszych efektów we
wdrażaniu celów LSR. Większy wkład własny, a niższy poziom dofinansowania

5 pkt - wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu
własnego niż minimalny wkład określony w LSR o
minimum 5%

6.
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będą w sumie wpływały na realizację większej ilości operacji i prowadziły do
osiągania wyższych wskaźników produktu i rezultatu. Kryterium będzie
weryfikowane w oparciu o wniosek oraz biznesplan.
9.

Projekt przeszedł pozytywną
weryfikację fiszki projektowej
w ramach doradztwa
świadczonego przez LGD

Premiowanie grantów, które zostały skonsultowane w biurze LGD w formie
złożonej fiszki projektowej opisującej planowany projekt w ramach doradztwa
świadczonego przez biuro LGD lub zatrudnionych przez biuro ekspertów, jest
uzasadnione faktem, że wnioski składane do LGD a następnie wybierane przez
Radę LGD powinny być formalnie poprawne, zgodne z LSR i Programem z
którego będzie projekt dofinansowany. Pozytywna weryfikacja fiszki projektowej
zwiększy efektywność osiągania celów LSR oraz produktów i rezultatów
określonych w LSR.

Maksymalna liczba punktów: 60 pkt

3 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu
własnego niż minimalny wkład określony w LSR o
minimum 3%
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu
wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR
Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

Minimalna liczba punktów: 35 pkt

Opis powiązania kryteriów z diagnozą: kryterium odnoszące się wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osób z grup defaworyzowanych
na rynku pracy, bezpośrednio ma przeciwdziałać problemom tych osób opisanym i wskazanym w diagnozie, natomiast rozwijanie działalności w zakresie kluczowych branż
gospodarki określonych w LSR ma prowadzić do zwiększenia dostępu do usług, które w badaniach potrzeb mieszkańców zostały określone jako deficytowe.
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: kryteria preferujące projekty o charakterze ekoinnowacji oraz projekty zakładające
zwiększenie poziomu zatrudnienia we wspieranym przedsiębiorstwie, będą zapewniać osiągnięcie planowanych w LSR wskaźników produktu i rezultatu.
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Nazwa przedsięwzięcia
Zgodność z celem ogólnym:
Zgodność z celem szczegółowym:
Zgodność z warunkami przyznania
pomocy określonymi w PROW
2014-2020

3.1.1. „RAZEM DLA SIEBIE I DLA INNYCH”
3.Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR
3.1.Rozwijanie lokalnych inicjatyw społecznych i kulturalnych do 2023 roku
Określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
[Zakres pomocy]
- wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;
- zachowanie dziedzictwa lokalnego;
- promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania
Punktacja
konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe
Kryterium preferuje granty realizowane przez organizacje pozarządowe z
5 pkt. – tak
siedzibą na obszarze LSR, aby wzmocnić potencjał lokalnych organizacji.
0 pkt. – nie
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wypis z KRS online oraz dane z
wniosku o powierzenie grantu.

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Wnioskodawca jest
organizacją pozarządową z
siedzibą na terenie LSR

2.

Grant kierowany do osób z
grup defaworyzowanych oraz
osób zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym
zdefiniowanych w LSR

LSR jest ukierunkowana na włączenie społeczne, tak więc w działaniach
podnoszących poziom kapitału społecznego w szczególności oferta w ramach
grantu powinien być kierowany do osób z grup defaworyzowanych oraz osób
zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zdefiniowanych w LSR.
Kryterium będzie weryfikowane poprzez analizę zapisów wniosku o powierzenie
grantu oraz oświadczenie Wnioskodawcy.

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

3.

Doświadczenie
wnioskodawcy w zakresie
realizacji projektów z
udziałem środków
publicznych

Kryterium preferuje doświadczonych Wnioskodawców. Doświadczenie w
realizacji projektów z udziałem środków publicznych, w tym środków z UE, daje
większe gwarancje powodzenia realizacji grantu, a tym samym osiągnięcia
zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. Doświadczenie będzie
dokumentowane sprawozdaniem z realizacji projektu złożonego do podmiotu
udzielającego wsparcia.

5 pkt – wnioskodawca posiada udokumentowane
doświadczenie w realizacji min. 2 projektów
0 pkt - wnioskodawca nie posiada udokumentowanego
doświadczenia w realizacji min. 2 projektów
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4.

Realizacja grantu zakłada
realizację celów
środowiskowych lub
klimatycznych

Premiowanie grantów zakładających realizację celów środowiskowych lub
klimatycznych np. podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony
środowiska i zmian klimatycznych. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o
uzasadnienie Wnioskodawcy poparte konkretny uzasadnieniem i punktowane w
zależności od stopnia realizacji celów: w stopniu wysokim, średnim, niskim.

5.

Partnerstwo lokalne w
realizacji grantu

6.

Realizacja grantu zakłada
promocję LGD i LSR

Kryterium premiuje grant, który jest realizowany w partnerstwie z podmiotem
reprezentującym inny niż Wnioskodawca sektor (społeczny, gospodarczy lub
publiczny). Wzmocni to zasadę partnerstwa w podejściu RLKS. Przyczyni się do
osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu. Kryterium będzie
weryfikowane na podstawie umowy o partnerstwie dołączonej do wniosku o
udzielenie grantu.
Kryterium premiuje granty, które będą promować współfinansowanie ze środków
UE w ramach LSR z zastosowaniem logotypów i napisów określonych w
wytycznych z zakresu promocji projektów realizowanych ze środków PROW
2014-2020 oraz logo LGD Ziemia Gotyku. Kryterium będzie weryfikowane w
oparciu o oświadczenie Wnioskodawcy w zakresie zakładanych form promocji
grantu.

3 pkt. – wysoki stopień realizacji celów środowiskowych lub
klimatycznych
2 pkt. – średni stopień realizacji celów środowiskowych lub
klimatycznych
1 pkt. – niski stopień realizacji celów środowiskowych lub
klimatycznych
0 pkt - planowana operacja nie zakłada realizacji celów
środowiskowych lub klimatycznych
7 pkt. – tak
0 pkt. – nie

5 pkt. – informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
Ziemia Gotyku na wszelkich materiałach informacyjnych i
promocyjnych opracowanych w ramach grantu
5 pkt. - informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD
Ziemia Gotyku na stronie internetowej wnioskodawcy lub
partnera grantu
Maks. 10 pkt.

7.

Wkład własny
wnioskodawcy w kosztach
realizacji grantu

Premiowane granty, zakładające większy udział własny w planowanym grancie
niż wymagane minimum, przyczynia się do osiągniecia lepszych efektów we
wdrażaniu celów LSR. Większy wkład własny, a niższy poziom dofinansowania
będą w sumie wpływały na realizację większej ilości projektów i prowadziły do
osiągania wyższych wskaźników produktu i rezultatu. Kryterium będzie
weryfikowane w oparciu o wniosek o udzielenie grantu.

5 pkt - wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu
własnego niż minimalny wkład określony w LSR o
minimum 5%
3 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu
własnego niż minimalny wkład określony w LSR o
minimum 2%
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu
wkładu własnego niż minimalny wkład określony w LSR
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8.

Grant przeszedł pozytywną
weryfikację fiszki
projektowej w ramach
doradztwa świadczonego
przez LGD

Premiowanie grantów, które zostały skonsultowane w biurze LGD w formie
złożonej fiszki projektowej opisującej planowany projekt w ramach doradztwa
świadczonego przez biuro LGD lub zatrudnionych przez biuro ekspertów, jest
uzasadnione faktem, że wnioski składane do LGD a następnie wybierane przez
Radę LGD powinny być formalnie poprawne, zgodne z LSR i Programem z
którego będzie operacja dofinansowana. Pozytywna weryfikacja fiszki
projektowej zwiększy efektywność osiągania celów LSR oraz produktów i
rezultatów określonych w LSR.

Maksymalna liczba punktów: 50 pkt

Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

Minimalna liczba punktów: 30 pkt

Opis powiązania kryteriów z diagnozą: kryterium odnoszące się wsparcia osób z grup defaworyzowanych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ma
wesprzeć te osoby w zakresie aktywizacji społecznej i włączenia społecznego poprzez preferencje w dostępie do korzystania z oferty grantu lub stworzenie oferty związanej z
podnoszeniem kapitału społecznego tych osób. Ponadto preferuje się jako wnioskodawców organizacje pozarządowe, w związku ze wskazaną w diagnozie i badaniach słabą
kondycją organizacji lokalnych.
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: kryteria premiują projekty dotyczących ochrony środowiska i klimatu co
bezpośrednio przyczyni się do osiągania wskaźnika w zakresie liczby działań edukacyjnych podnoszących wiedzę, w tym szkoleń.

Nazwa przedsięwzięcia
Zgodność z celem ogólnym:
Zgodność z celem
szczegółowym:
Zgodność z warunkami
przyznania pomocy
określonymi w RPO WK-P 20142020

3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”
3.Podniesienie poziomu kapitału społecznego na obszarze LSR
3.2. Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym do 2023 roku
Określone w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Na Lata
2014-2020 - Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
[Typy projektów]
1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji
o charakterze środowiskowym takich jak:
a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo,
edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),
8
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c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy),
d) kluby pracy,
e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne),
f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym.
2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.:
a) usług wzajemościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej.
3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych
partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i
przedsiębiorczości społecznej .

Lp.
1.

2.

Kryteria dla przedsięwzięcia 3.2.1. „LOKALNE OŚRODKI WŁĄCZENIA SPOŁECZNEGO”
Nazwa kryterium
Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania
konieczne do spełnienia danego kryterium, definicje dodatkowe
Zasięg realizacji grantu
Kryterium preferuje granty obejmujące wsparciem osoby zagrożone
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu wykraczającego poza
granice administracyjne 1 gminy. Wsparcie kompleksowych projektów,
skierowanych na rozwiązanie konkretnego problemu mieszkańców
obszaru LSR zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Planowany grant zakłada
realizację wszystkich
wskaźników produktu i
rezultatu określonych w
LSR dla przedsięwzięcia
3.2.1

Punktacja

10 pkt – grant zakłada wsparcie dla mieszkańców
całego obszaru LSR zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
5 pkt - grant zakłada wsparcie dla mieszkańców co
najmniej 2 gmin z obszaru LSR zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
0 pkt. - grant zakłada wsparcie dla mieszkańców 1
gminy z obszaru LSR zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym
Kryterium preferuje granty zakładające kompleksowe rozwiązania w
10 pkt. – tak
zakresie aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem i 0 pkt. – nie
wykluczeniem społecznym i osiągnięcie celów LSR oraz wszystkich
wskaźników produktu i rezultatu określonych dla przedsięwzięcia 3.2.1.
Produkty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych wsparciem w programie [osoby]
Rezultaty: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu; Liczba
9
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3.

Efektywność
zatrudnieniowa w grancie

4.

Powiązanie grantu z
lokalnym rynkiem pracy

5.

Wiedza lub doświadczenie
w realizacji projektów
współfinansowanych z Unii
Europejskiej

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących
po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek);
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u
których wzrosła aktywność społeczna.
Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o zapisy wniosku o udzielnie
grantu, gdzie wnioskodawca musi określić wskaźniki produktu i rezultatu.
Premiowanie projektów w zakresie aktywizacji zawodowej, gdzie
wskaźnik rezultatu liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z
pracującymi na własny rachunek) wynosi co najmniej 22 % (odsetek
uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału w projekcie zgodnie
ze ścieżką udziału w projekcie podjęli zatrudnienie na okres min 3
miesięcy).
Kryterium preferuje projekty dotyczące aktywizacji zawodowej osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (w tym szkolenia i
podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i
społeczne), które odpowiadają na potrzeby lokalnych przedsiębiorców,
instytucji lub organizacji społecznych. Grant zakłada współpracę z
lokalną firmą/instytucją/organizacją w zakresie aktywizacji społecznozawodowej np. w formie stażu, praktyki zawodowej. Warunkiem
spełnienia kryterium, będzie dołączenie do wniosku oświadczenia osoby
upoważnionej do reprezentowania firmy/ instytucji/organizacji o gotowości
współpracy w zakresie grantu.
Kryterium preferuje wnioskodawców posiadających duże doświadczenie
w realizacji projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Doświadczony
podmiot daje większe gwarancje osiągnięcia celów i wskaźników LSR w
zakresie przedsięwzięcia 3.2.1.
Kryterium będzie weryfikowane na postawie dokumentów
poświadczających realizację i rozliczenie projektów współfinansowanych
z Unii Europejskiej, w szczególności ze środków EFS na lata 2007-2013.

5 pkt. – tak
0 pkt. – nie

5 pkt – tak
0 pkt – nie

10 pkt – wartość projektów współfinansowanych z Unii
Europejskiej zrealizowanych (rozliczonych) wynosi
powyżej 100 000,00 zł
5 pkt. – wartość projektów zrealizowanych
(rozliczonych) współfinansowanych z środków EFS
na lata 2007-2013 wynosi powyżej 50 000,00 zł
Maksymalna liczba punktów – 15 pkt.
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6.

Czas realizacji projektu

7.

Zgodność projektu z
politykami horyzontalnymi
UE

8.

Wnioskodawca ma status
organizacji pozarządowej
działającej na obszarze
LSR
Partnerstwo lokalne w
realizacji grantu

9.

10.

Wkład własny
wnioskodawcy w kosztach
realizacji grantu

Kryterium preferuje granty krótsze ze względu na ograniczony czas
realizacji całego projektu grantowego, którego granty są elementem.
Czas liczony od momentu podpisania umowy o powierzenie grantu do
momentu złożenia rozliczenie grantu. Kryterium będzie weryfikowane w
oparciu o informacje zawarte we wniosku o udzielenie grantu.
Kryterium preferuje zgodność z politykami horyzontalnymi UE (poza 1
obowiązkową zasadą równości szans kobiet i mężczyzn w oparciu o
standard minimum). Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o
uzasadnienie zawarte we wniosku o udzielenie grantu zgodnie z
definicjami określonymi w RPO WK-P na lata 2014-2020.

10 pkt – granty realizowane w okresie poniżej 9
miesięcy
5 pkt – granty realizowane w okresie do 12 miesięcy
0 pkt - granty realizowane w okresie powyżej 12
miesięcy
Grant zgodny z:
- zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym
dostępności dla osób z niepełnosprawnościami – 2
pkt
- zasadą zrównoważonego rozwoju – 2 pkt
- zasadą partnerstwa – 1 pkt
Maksymalna liczba punktów - 5 pkt.
Preferencje dla organizacji pozarządowych, jeśli wnioskodawca ma status 10 pkt – tak
organizacji pozarządowej działającej na obszarze LSR. Kryterium
0 pkt – nie
weryfikowane w oparciu o statut lub inne dokumenty poświadczające
realizację działań na obszarze LSR.
Kryterium premiuje grant, który jest realizowany w partnerstwie z
5 pkt. – tak
podmiotem reprezentującym inny niż Wnioskodawca sektor (społeczny,
0 pkt. – nie
gospodarczy lub publiczny). Wzmocni to zasadę partnerstwa w podejściu
RLKS. Przyczyni się do osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i
rezultatu. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie umowy o
partnerstwie dołączonej do wniosku o udzielenie grantu.
Premiowane granty, zakładające większy udział własny w planowanym
5 pkt - wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu
grancie niż wymagane minimum, przyczynia się do osiągniecia lepszych
własnego niż minimalny wkład określony w LSR o
efektów we wdrażaniu celów LSR. Większy wkład własny, a niższy
minimum 5%
poziom dofinansowania będą w sumie wpływały na realizację większej
2 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu
ilości projektów i prowadziły do osiągania wyższych wskaźników produktu własnego niż minimalny wkład określony w LSR o
i rezultatu. Kryterium będzie weryfikowane w oparciu o wniosek o
minimum 2%
udzielenie grantu.
0 pkt – wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu
wkładu własnego niż minimalny wkład określony w
LSR
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11.

Grant przeszedł pozytywną
weryfikację fiszki
projektowej w ramach
doradztwa świadczonego
przez LGD

Premiowanie grantów, które zostały skonsultowane w biurze LGD w
formie złożonej fiszki projektowej opisującej planowany projekt w ramach
doradztwa świadczonego przez biuro LGD lub zatrudnionych przez biuro
ekspertów, jest uzasadnione faktem, że wnioski składane do LGD, a
następnie wybierane przez Radę LGD powinny być formalnie poprawne,
zgodne z LSR i Programem z którego będzie dofinansowanie. Pozytywna
weryfikacja fiszki projektowej zwiększy efektywność osiągania celów LSR
oraz produktów i rezultatów określonych w LSR.
Maksymalna liczba punktów: 90 pkt
Minimalna liczba punktów: 50 pkt

Tak – 10 pkt
Nie – 0 pkt

Opis powiązania kryteriów z diagnozą: kryterium odnoszące się wsparcia osób z grup defaworyzowanych oraz zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym ma
wesprzeć te osoby w zakresie aktywizacji społecznej i włączenia społecznego poprzez preferencje w dostępie do aktywnych form integracji społecznej. Kryterium efektywności
zatrudnieniowej przyczyni się do rozwoju lokalnego rynku pracy i powstawania większej liczby miejsc pracy na obszarze LSR, co jest wyraźnym deficytem pokazanym w
diagnozie. Natomiast preferencje dla projektów podnoszących kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne osobom zagrożonym ubóstwem i
wykluczeniem społecznym, odpowiadają na potrzeby lokalnych przedsiębiorców, instytucji lub organizacji społecznych, które zgłaszały w badaniach problem z pozyskaniem
pracowników o odpowiednich kwalifikacjach.
Wskazanie bezpośredniego odniesienia kryteriów do wskaźników produktu i rezultatu: kryterium nr 2 preferuje granty które przyczyniają się do realizacji wszystkich
wskaźników produktu i rezultatu.
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