
Załącznik numer 1 do uchwały numer 1 

Zarządu „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 

 z dnia 05.05.2020 r. 

 

Kryteria oceny i wyboru projektu objętego grantem (EFRR) 

 

  
 

KRYTERIA OCENY I WYBORU PROJEKTU OBJĘTEGO GRANTEM w ramach projektu grantowego  

„Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze objętym LSR poprzez wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw” 

dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 

(RPO WK-P) Oś 7, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 

 

1. Kryteria zgodności z LSR oraz z RPO WK-P na lata 2014-2020  

2. Lokalne kryteria wyboru 
 

• Kryteria podzielono na kryteria dostępowe – zerojedynkowe (tj. 1A warunki formalne; 1B warunki merytoryczne) i kryteria lokalne (punktowane) – spełnienie 

wszystkich kryteriów dostępowych i uzyskanie minimum punktowego w ramach kryteriów lokalnych gwarantuje, że projekt jest zgodny z LSR oraz z RPO WK-P a 

tym samym możliwe jest wybranie projektu do realizacji. 

• Kryteria dostępowe wynikają z warunków, których spełnienie beneficjent projektu grantowego, tj. LGD zobowiązał się zagwarantować w stosunku do 

wnioskodawców w trakcie realizacji projektu. Kryteria dostępowe mają charakter zerojedynkowy, aby wniosek nie został odrzucony musi spełnić wszystkie kryteria. 

LGD ma możliwość jednokrotnego wezwania wnioskodawcy do złożenia wyjaśnień/uzupełnienia dokumentacji projektowej, jednak tylko w przypadku, jeśli na 

podstawie złożonych przez wnioskodawcę dokumentów oceniający nie będzie mógł w stosunku do danego kryterium stwierdzić jednoznacznie czy jest spełnione czy 

też nie. Wezwanie do uzupełnienia możliwe jest tylko w stosunku do wybranych kryteriów. 

• Kryteria lokalne wynikają z potrzeby ukierunkowania pomocy na obszary problematyczne wskazane w Lokalnej Strategii Rozwoju „Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” na lata 2016-2023 jako wymagające interwencji/wsparcia. 

Kryteria lokalne są kryteriami punktowanymi. Aby projekt został wybrany do dofinansowania1  musi uzyskać minimum punktowe, tj. 18 punktów. 

 
1Nie jest jednoznaczne z zawarciem umowy, projekt oprócz pozytywnej weryfikacji pod kątem spełnienia kryteriów dostępowych i uzyskania minimum punktowego 

musi się mieścić w alokacji środków przewidzianych dla danego naboru. 

 

Przedsięwzięcie 1.1.2: Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw 
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1. Kryteria zgodności z LSR oraz z RPO WK-P na lata 2014-2020 

Lp. Kryterium Uzasadnienie Ocena 
Źródło weryfikacji 

kryterium 

1. A - WARUNKI FORMALNE 

1.  

Wniosek o powierzenie grantu  został 

złożony we właściwym terminie, miejscu  i 

do właściwej instytucji i w odpowiedzi na 

właściwe Ogłoszenie o naborze wniosków  

Weryfikacji/Ocenie podlega czy  Wnioskodawca złożył 

wniosek  o powierzenie grantu w terminie oraz do instytucji 

wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków i w 

odpowiedzi na właściwy nabór.  

 

Brak możliwości wezwania w zakresie spełnienia kryterium 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

Kryterium  

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść wniosku o 

powierzenie grantu oraz rejestr 

złożonych wniosków 

1. B - WARUNKI  MERYTORYCZNE 

2.  
 

Kwalifikowalność wnioskodawcy 

 
 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy wniosek został złożony 

przez uprawnionego Wnioskodawcę zgodnie  Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, w tym z Szczegółowym 

Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P (SZOOP)1z 

Ogłoszeniem o naborze wniosków - o wsparcie ubiegać się 

może wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwo, które ma 

zarejestrowaną siedzibę, oddział lub filię 2  na obszarze LSR 

przez co najmniej 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku o 

powierzenie grantu. 

Wnioskodawcą nie może być rolnikiem prowadzącym 

działalność gospodarczą i pozostającym w systemie 

ubezpieczeń społecznych dla rolników (KRUS). 

 

Brak możliwości wezwania w zakresie spełnienia kryterium 

 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium 

  oznacza odrzucenie wniosku) 
 

 

Kryterium  

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść wniosku o 

powierzenie grantu oraz treść 

załączników 

3.  
Niepodleganie wykluczeniu z możliwości 

otrzymania dofinansowania ze środków 

Unii Europejskiej 

1. Weryfikacji/Ocenie podlega czy Wnioskodawca 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),  

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

 

 

Kryterium będzie 

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść oświadczenia 

 
1 Ilekroć w poniższych warunkach jest mowa o SZOOP, należy rozumień SZOOP obowiązujący na moment ogłoszenia naboru. 
2 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 księgi i sporządzający sprawozdanie finansowe). W przypadku osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej musi znajdować się na terenie LGD. 
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- 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 2018 r. poz. 703z 

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. Weryfikacji/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),  

 

Brak możliwości wezwania w zakresie spełnienia kryterium 

Wnioskodawcy stanowiącego 

integralną część wniosku o 

powierzenie grantu oraz 

załączniki. 

4.  Miejsce realizacji projektu 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy projekt realizowany jest na 

obszarze objętym LSR. 

 

Brak możliwości wezwania w zakresie spełnienia kryterium 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

Kryterium 

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść wniosku o 

powierzenie grantu oraz 

załączniki 

5.  
Zgodność projektu z zasadą 

zrównoważonego rozwoju i wymaganiami 

prawa ochrony środowiska  

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca we wniosku o 

powierzenie grantu wykazał pozytywny lub neutralny 

wpływ projektu na zasadę horyzontalną UE zrównoważony 

rozwój (w szczególności minimalizowanie oddziaływania 

działalności człowieka na środowisko, w tym 

nakierowanych na spełnienie acquis3 w obszarze 

środowiska) oraz czy projekt został przygotowany zgodnie z 

prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym:  

1. ustawą z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. 

zm.),  

TAK/NIE  

(niespełnienie  kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 

Kryterium  

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść wniosku o 

powierzenie grantu oraz treść 

załączników 

 
3Acquis - dorobek prawny UE  
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2. ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. 

zm.),  

3. ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 

przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.), 

ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2268 z późn. zm.)  
 
Brak możliwości wezwania w zakresie spełnienia kryterium 

6.  Zgodność z prawem pomocy de minimis 

Weryfikacja/ocena polega na sprawdzeniu czy pomoc de 

minimis jest zgodna z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 

oraz z zasadami rozporządzenia 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 (Dz. U. poz. 488).  

 

 

 

 

 

Brak możliwości wezwania w zakresie spełnienia kryterium 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

 

Kryterium 

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o złożone wraz z 

wnioskiem o powierzenie grantu 

oświadczenie o pomocy de 

minimis oraz załączone do 

oświadczenia zaświadczenia o 

uzyskanej pomocy de minimis 

(jeśli dotyczy) oraz za 

pośrednictwem Systemu 

Udostępniania Danych O 

Pomocy pod adresem 

https://sudop.uokik.gov.pl 

 

7.  
Projekt jest zgodny z typami projektów 

przewidzianymi do wsparcia w ramach 

działania 

Weryfikacji podlega, czy projekt jest zgodny z typami 

projektów przewidzianymi do wsparcia w ramach działania 

określonymi w RPO WK-P 2014-2020 oraz SZOOP 

 

Brak możliwości wezwania w zakresie spełnienia kryterium 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

Kryterium oceniane w oparciu o 

treść wniosku o powierzenie 

grantu oraz załączników 

8.  Wskaźniki realizacji celów projektu  

Weryfikacji podlega, czy wskaźniki realizacji celów 

projektu (produktu, rezultatu) z RPO WK-P 2014-2020 oraz 

SZOOP (wskazane w ogłoszeniu o naborze wniosków) 

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?  

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie 

spełnienia kryterium. 

TAK/NIE/ DO 

UZUPEŁNIENIA 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

 

Kryterium oceniane w oparciu o 

treść wniosku o powierzenie 

grantu. 

https://sudop.uokik.gov.pl/
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9.  Trwałość projektu 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy Wnioskodawca gwarantuje 

trwałość projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.4 

 

 

 

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie 

spełnienia kryterium. 

TAK/NIE/DO UZUPEŁNIENIA 

 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

Kryterium 

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść oświadczenia 

Wnioskodawcy stanowiącego 

integralną część wniosku o 

powierzeniu grantów oraz 

pozostałe informacje zawarte w 

dokumentacji grantowej. 

 

10.  Wykonalność projektu 

Weryfikacji podlega, czy projekt jest wykonalny, 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  

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie 

spełnienia kryterium. 

TAK/NIE/DO UZUPEŁNIENIA 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

Kryterium 

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść wniosku o 

powierzenie grantu oraz 

załączników 

11.  Kwalifikowalność wydatków 

Weryfikacji/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 zapisami dotyczącymi 

kwalifikowalności wydatków określonymi w załączniku do 

ogłoszenia Zasady udzielania wsparcia na projekty objęte 

grantem w ramach EFRR; 

- 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; 

 

TAK/NIE/DO UZUPEŁNIENIA 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

Kryterium 

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść wniosku o 

powierzenie grantu oraz 

załączników 

 
4 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 347 z dnia 

20.12.2013 r., str. 320 i nast. z późn. zm.). 
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Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie 

spełnienia kryterium. 

12.  
Zgodność z zasadą równości mężczyzn i 

kobiet oraz niedyskryminacji  

Weryfikacji podlega zgodność projektu z politykami 

horyzontalnymi UE, w tym z:  

1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.  

2.  Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami5 poprzez weryfikację czy 

wszystkie nowe produkty projektów (zasoby 

cyfrowe, środki transportu, i infrastruktura) 

finansowane ze środków polityki spójności będą 

zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania, 

co oznacza co najmniej zastosowanie standardów 

dostępności dla polityki spójności na lata 2014-

2020.  

W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych6 

(przebudowa7 , rozbudowa8 ) zastosowanie standardów 

dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest 

obligatoryjne, o ile pozwalają na to warunki techniczne i 

zakres prowadzonej modernizacji.9 

W przypadku projektów nieobjętych zakresem standardów 

dostępności dla polityki spójności 2014-2020 należy opisać 

zapewnienie możliwości samodzielnego 

użytkowania/skorzystania z produktów projektów przez 

osoby z co najmniej jedną niepełnosprawnością.  

Każda z powyższych zasad podlega oddzielnej ocenie. W 

przypadku zasady równości szans kobiet i mężczyzn, projekt 

wykazuje pozytywny lub neutralny wpływ. O neutralności 

projektu można mówić tylko wtedy, kiedy w ramach 

projektu wnioskodawca wskaże szczegółowe uzasadnienie, 

dlaczego dany projekt nie jest w stanie zrealizować 

jakichkolwiek działań w zakresie spełnienia ww. zasady, a 

uzasadnienie to zostanie uznane przez instytucję oceniającą 

projekt za trafne i poprawne.  

 

TAK/NIE/DO 

UZUPEŁENIENIA 

 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryterium 

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść wniosku o 

powierzenie grantu oraz 

załączników 

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

2018 r. poz. 511 z późn. zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1878) 
6 W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania 
7 Przebudowa to wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z 

wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji 
8 Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów 
9 W związku z wyłączeniem możliwości finansowania w ramach projektów objętych grantem prac/usług budowalnych zapisy dot. obiektów i zasobów modernizowanych nie 

mają zastosowania. 
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W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w 

tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, ocenie 

podlega, czy wszystkie produkty projektów są dostępne dla 

osób z niepełnosprawnościami.  

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest uznanie 

neutralności danego produktu projektu. O neutralności 

produktu można mówić w sytuacji, kiedy wnioskodawca 

wykaże we wniosku o dofinansowanie projektu, że 

dostępność nie dotyczy danego produktu na przykład z 

uwagi na brak jego bezpośrednich użytkowników. 

Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy 

do Instytucji Zarządzającej.  

W przypadku uznania, że produkt jest neutralny, projekt 

może być nadal zgodny z zasadą równości szans i 

niedyskryminacji w tym dostępności dla osób z 

niepełnosprawnościami.  

Ocenie podlegać będzie zgodność 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, w tym z załącznikiem nr 2 do niniejszych 

Wytycznych: Standardy dostępności dla polityki spójności 

2014-2020.  

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie 

spełnienia kryterium. 

13.  
Wykonalność finansowa i ekonomiczna 

projektu 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy analiza finansowa i 

ekonomiczna przedsięwzięcia została przeprowadzona 

poprawnie, w szczególności: 

- prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność 

dokonanych obliczeń, 

- trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, 

- prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. 

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie 

spełnienia kryterium. 

TAK/NIE/DO UZUPEŁNIENIA 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

Kryterium 

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść wniosku o 

powierzenie grantu oraz 

załączników 

14.  
Zgodność dokumentacji projektowej z 

zapisami w ogłoszeniu o naborze wniosków 

Weryfikacji podlega, czy wnioskodawca przygotował 

wniosek o powierzenie grantu zgodnie z ogłoszeniem o 

naborze wniosków w tym w szczególności z zasadami 

udzielania wsparcia na projekty objęte grantem tj. 

regulaminem naboru. 

 

Możliwa jednokrotna poprawa projektu w zakresie 

spełnienia kryterium. 

TAK/NIE/DO UZUPEŁNIENIA 

(niespełnienie  kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

 

Kryterium  

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść wniosku o 

powierzenie grantu oraz treść 

załączników 
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15.  

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. 

Wnioskodawca 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. 

Wnioskodawca 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; 

Wnioskodawca 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. 

 

Brak możliwości wezwania w zakresie spełnienia kryterium 

TAK/NIE 

(niespełnienie kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku) 

 

Kryterium 

weryfikowane/oceniane w 

oparciu o treść wniosku o 

powierzenie grantu oraz 

załączników. 

16.  Zakres  projektu oraz forma wsparcia  

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy zakres projektu nie 

dotyczy obszarów  działalności  przedsiębiorstw 

wykluczonych  ze wsparcia  w ramach  RPO WK-P. 

 

Brak możliwości w zakresie spełnienia kryterium 

TAK/NIE 

(niespełnienie  kryterium  

oznacza odrzucenie wniosku) 

 

Kryterium  

weryfikowane/oceniane  w 

oparciu  o treść wniosku o 

powierzenie grantu 

 

 

 

 

 

 2. Lokalne kryteria wyboru 
 

L.p KRYTERIUM OPIS LICZBA PUNKTÓW SPOSÓB WERYFIKACJI 

1 

Tożsamość z obszarem LSR 

 

 

W ramach kryterium preferuje się wnioskodawców, 

którzy posiadają siedzibę lub dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności przez okres min. 1,5 roku 

na obszarze LGD przed dniem złożenia wniosku  

o powierzenie grantu. 

 

1) siedziba lub dodatkowe miejsce prowadzenia 

działalności pomiotu znajduje się na obszarze 

LGD (przez okres krótszy niż. 1,5 roku przed 

 

1) 0 pkt 

 2) 10 pkt 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych we wniosku oraz 

załącznikach, tj. nie starszego niż 7 dni przed 

dniem złożenia wniosku wydruku z 

odpowiedniego rejestru (właściwego ze względu 

na formę prawną Wnioskodawcy) 
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dniem złożenia wniosku o powierzenie grantu).   

 

2) siedziba lub dodatkowe miejsce prowadzenia 

działalności pomiotu znajduje się na obszarze 

LGD (przez okres min. 1,5 roku przed dniem 

złożenia wniosku o powierzenie grantu).   

 

2 Wkład własny 

LGD preferuje projekty, w których udział wkładu 

własnego jest wyższy niż wymagany: 

 

1) wkład własny większy od minimalnego 

wymaganego o: do 10 punktów procentowych 

włącznie 

2) wkład własny większy od minimalnego 

wymaganego o: od powyżej 10 do 25  punktów 

procentowych włącznie 

3) wkład własny większy od minimalnego 

wymaganego o: powyżej  25 punktów procentowych 

 

1)  0 pkt 

2)  3 pkt 

3)  5 pkt 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 

wniosku o  powierzenie grantu wraz z 

załącznikami. 

 

 

 

 

 

   

 3 

 

 

 

Racjonalność i udokumentowanie 

planowanych do poniesienia kosztów 

kwalifikowalnych 

 

LGD preferuje projekty, w których koszty 

kwalifikowalne są racjonalne i znajdują swoje 

uzasadnienie w załączonych ofertach, projektach, 

kosztorysach i innych dokumentach 

potwierdzających przyjęty poziom cen. 

1)  racjonalność i konieczność poniesienia kosztów 

została odpowiednio udokumentowana 

2) racjonalność i konieczność poniesienia kosztów 

nie została odpowiednio udokumentowana 

 

Kryterium uznaje się za spełnione i punkty zostaną 

przyznane wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione będą 

wszystkie przesłanki łącznie z punktów 1) i 2) 

poniżej:  

1) parametry każdego z wydatków ujętych we 

wniosku o powierzenie grantu w sekcji Wydatki 

kwalifikowalne są zbieżne z parametrami 

wskazanymi w ofertach, przy czym co najmniej 3 z 

tych parametrów1 muszą być wspólne i wskazane tj. 

1) 5 pkt 

2) 0 pkt 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 

wniosku o powierzenie grantu oraz załączniki 

(minimum 2 oferty uzasadniające przyjęty 

poziom cenowy od potencjalnych 

dostawców/wykonawców usług (jeżeli istnieją na 

rynku dostawy/wykonawcy oferujący 

produkt/usługę o tych samych parametrach) 

obejmujący wszystkie koszty kwalifikowalne 

ujęte we wniosku. 
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zakreślone lub podkreślone w każdej z nich;  

2) każda załączona oferta zawiera: 

a) wskazanie sprzedawcy/ usługodawcy;  

b) przedmiot zakupu/ usługi;  

c) podstawowe parametry techniczne urządzenia/ 

charakterystykę usługi;  

d) cenę netto oraz brutto bądź stawkę podatku VAT; 

e) podpis oferenta lub źródło, z którego dokument 

pochodzi (ścieżka do strony www). 

 
1 parametry wskazane przez wnioskodawcę we 

wniosku o powierzenie grantu muszą wynikać 

wprost z załączonych ofert, tj. niedopuszczalne jest 

powoływanie się wnioskodawcy na nazwę własną 

produktu/usługi i/lub jego przyjęty standard 

jakościowy i wywodzenie z tego faktu, że parametry 

wynikają z tego standardu i/lub nazwy własnej 

danego produktu/usługi.  

 

4 

 

 

Promocja LGD i LSR 

 

 

W ramach danego kryterium oceniane będzie czy 

wnioskodawca zakłada w wyniku otrzymania 

dofinansowania promocję LGD i LSR. 

LGD w ramach tego kryterium punktowane będą 

wyłącznie projekty, które będą spełniały 

kryterium promocji LGD/LSR poprzez prasę o 

zasięgu co najmniej lokalnym (rozumianym jako 

powiatowy).  

W artykule prasowym powinny się znaleźć co 

najmniej następujące informacje:  

- informację o projekcie grantowym LGD, w ramach 

którego wnioskodawca otrzymał grant oraz nazwę i 

logo „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin 

Dobrzyńskich Region Północ”,  

- loga programów, w ramach których dofinansowany 

jest projekt. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeśli 

wnioskodawca we wniosku o powierzenie grantu 

zadeklaruje ww. formę promocji LGD i LSR.1  

 

1) wnioskodawca nie deklaruje promocji LGD 

1) 0 pkt 

2) 4 pkt 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 

wniosku o powierzenie grantu  

. 
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i LSR poprzez prasę. 

2) wnioskodawca deklaruje promocję LGD i 

LSR poprzez prasę. 

 

 
1 UWAGA! Wywiązanie się ze złożonej deklaracji 

musi nastąpić przed złożeniem wniosku o refundację 

poniesionych kosztów i będzie weryfikowane przez 

LGD przed wypłatą środków.  

 

5 Przedsiębiorczość społeczna  

LGD preferuje projekty przyczyniające się do 

rozwoju przedsiębiorczości społecznej na obszarze 

LGD, tym samym Wnioskodawców będących 

podmiotami prawnymi sektora ekonomii społecznej 

(PES) tj. m.in. spółdzielnie socjalne, organizacje 

pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą, 

spółki non-profit.  

1) Wnioskodawca jest PES  

2) Wnioskodawca nie jest PES 

1) 3 pkt 

2) 0 pkt 

 

 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść 

wniosku o powierzenie grantu. Weryfikacji 

podlega, czy Wnioskodawca jest podmiotem 

ekonomii społecznej. 

 

6 

Doświadczenie wnioskodawcy   

 

 

LGD preferuje wnioskodawców, którzy na dzień 

złożenia wniosku o powierzenie grantu prowadzą 

działalność gospodarczą  co najmniej przez okres: 

1) do 18 miesięcy włącznie 

2) powyżej 18 do 30 miesięcy włącznie 

3)     powyżej 30 do 48 miesięcy włącznie 

4)     powyżej  48 miesięcy 

 

Kryterium preferuje przedsiębiorców/podmioty 

posiadających doświadczenie w  ciągłym faktycznym 

prowadzeniu (wyłączając okresy zawieszenia) 

aktualnej pozarolniczej działalności gospodarczej. 

1) 0 pkt 

2) 1 pkt 

3) 5 pkt 

4) 10 pkt 

 

Aktualny tj. nie starszy niż 7 dni przed dniem 

złożenia wniosku wyciąg z odpowiedniego 

rejestru (właściwego ze względu na formę 

prawną wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymalna ilość punktów do uzyskania w wyniku oceny 37 pkt.  
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Minimalna liczba punktów jaką musi uzyskać projekt w trakcie oceny zgodności dla przedsięwzięcia Przedsięwzięcie 1.1.2: „Wsparcie 

inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw” wynosi co najmniej 18 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  

▪ zmiany uwarunkowań społeczno-gospodarczych obszaru LGD 

▪ kłopotów związanych z oceną wniosków, wynikających z przyjętych kryteriów oceny, zgłaszanych przez Radę  

▪ wezwania Samorządu Województwa 

▪ problemów z osiągnięciem wskaźników założonych w LSR 

▪ informacji i opinii od lokalnego społeczeństwa zebranych podczas zaplanowanych działań komunikacyjnych (spotkań, warsztatów, 

imprez promocyjnych itp.) 

Każda zmiana kryteriów wyboru operacji będzie konsultowana z lokalną społecznością, poprzez: 

a) zamieszczenie propozycji zmian na stronie internetowej biura LGD wraz z formularzem karty uwag 

b) w terminie 5 dni od dnia opublikowania informacji wszystkie zainteresowane osobą będą mogły zgłosić swoje uwagi i sugestie do 

proponowanych zmian za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź osobiście w biurze LGD. 

 

Z wnioskiem do Biura LGD o zmianę kryteriów wyboru operacji wraz  z uzasadnieniem może wystąpić:  

• Rada; 

• Komisja Rewizyjna LGD; 

• Członkowie Zarządu (z własnej inicjatywy); 

• Członkowie LGD; 

• pracownicy Biura LGD w wyniku zebranych opinii i sugestii lokalnego społeczeństwa podczas zaplanowanych działań komunikacyjnych 

• Inne podmioty, w tym potencjalni wnioskodawcy z obszaru LSR. 

 

Zmienione kryteria obowiązują dla konkursów ogłoszonych po przyjęciu uchwały przez Walne Zebranie Członków LGD lub Zarząd oraz po 

akceptacji przez Samorząd Województwa. 


