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KRYTERIA WERYFIKACJI/OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW  

WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW  

 
A. Kryteria weryfikacji/oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju 

Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 (LSR), Regionalnego Programu 

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

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). 

 
Ustalając kryteria weryfikacji/oceny i wyboru grantów w ramach danego działania brano pod uwagą szczególnie możliwość 

ukierunkowania projektu w obszary priorytetowe dla LGD.  

Ponadto kryteria powinny: 

➢ być przejrzyste, obiektywne i niedyskryminujące dając możliwość przejrzystej weryfikacji/oceny projektu, 

➢ być powiązane z diagnozą obszaru LSR, 

➢ przyczyniać się do wyboru Grantobiorców, którzy przyczynią się do osiągania określonych w LSR wskaźników 

produktu i rezultatu 

➢ być mierzalne 

➢ posiadać dodatkowe opisy/definicje  

➢ być dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości wraz z opisaniem zasad przyznawania punktów w 

przedziale minimum-maksimum 

➢ mieć przejrzyste zasady ustalania lub zmiany kryteriów 

 

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 weryfikacji/oceny według lokalnych kryteriów wyboru nie jest możliwe przyznanie w ramach danego kryterium 

punktów cząstkowych.  

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

UWAGA: Opcja „do uzupełnienia” dotyczy wyłącznie procesu weryfikacji wstępnej wniosku o powierzenie grantu. 
 

I. Kryteria zgodności projektu z LSR1 

Kryterium Opis znaczenia kryterium Ocena 

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 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/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz treść załączników 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

2. Wniosek o powierzenie grantu i 
załączniki (jeśli dotyczy) złożono na 

właściwych formularzach określonych 
w Ogłoszeniu o naborze i 

udostępnionych przez LGD 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy Grantobiorca złożył 
wniosek o powierzenie grantu i załączniki (jeśli dotyczy) 
na właściwych formularzach określonych w Ogłoszeniu o 
naborze i udostępnionych przez LGD. 
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o wniosek o 
powierzenie i załączniki. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

3. Wniosek o powierzenie grantu wraz z 
załącznikami (jeśli dotyczy) został 

wypełniony w języku polskim 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy Grantobiorca złożył 
wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami w 
języku polskim. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

 
1 Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Ustawa RLKS) poprzez projekt zgodny z LSR rozumie się 

również zgodny z programem, tj. z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020  
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Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o wniosek o 
powierzenie grantu i załączniki. 

b. WARUNKI MERYTORYCZNE 

4.
  

Wniosek jest kompletny i zawiera 
wszystkie wymagane załączniki 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy wniosek zawiera 
wszystkie strony i załączniki określone w Ogłoszeniu o 
naborze wniosków oraz czy wszystkie wymagane pola są 
wypełnione. 
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o wniosek o 
powierzenie grantu i załączniki. 

TAK/NIE/ 
DO UZUPEŁNIENIA 

 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

5. Wniosek i załączniki zostały opatrzone 
wymaganym w Ogłoszeniu o naborze 
podpisem osoby/osób upoważnionej 

/upoważnionych wskazanych we 
wniosku 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy wniosek i wymagane 
załączniki są podpisane przez osobę/osoby do tego 
upoważnione. 
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o wniosek o 
powierzenie grantu i załączniki. 

TAK/NIE/ 
DO UZUPEŁNIENIA 

 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

6. Grantobiorca złożył 1 wniosek o 
powierzenie grantu w odpowiedzi na 

Ogłoszenie o naborze wniosków 

Weryfikacji/Ocenie podlega ilość złożonych wniosków o 
powierzenie grantów przez danego Grantobiorcę w 
odpowiedzi na Ogłoszenie o naborze wniosków. 
Przedsiębiorca może złożyć tylko jeden wniosek o 
powierzenie grantu w ramach osi priorytetowej 7 - typ 
projektu 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. 
Kryterium weryfikowane/oceniane na podstawie Rejestru 
wniosków o powierzenie grantu. 
 

UWAGA: w przypadku, gdy Grantobiorca złożył wniosek o 
powierzenie grantu w ramach wcześniejszych naborów a 
jego wniosek o powierzenie grantu nie został wybrany, w 
ramach tego kryterium jest traktowane tak, jakby wniosku 
nie złożył. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

7. Grantobiorca nie otrzymał wsparcia w 
ramach realizacji projektu 

grantowego 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy Grantobiorca nie 
otrzymał wsparcia w ramach realizacji projektu 
grantowego pt. „Wsparcie inwestycyjne dla mikro i 
małych przedsiębiorstw z powiatu świeckiego” nr 
RPKP.07.01.00-04-0025/19. 
Kryterium weryfikowane/oceniane na podstawie 
dokumentacji z naborów w ramach realizacji projektu 
grantowego. 
Kryterium nie dotyczy wyłącznie pierwszego naboru 
wniosków.  

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

8. Kwalifikowalność Grantobiorcy Weryfikacji/Ocenie podlega, czy wniosek został złożony 
przez uprawniony podmiot.  
Zgodnie z Ogłoszeniem o naborze wniosków o wsparcie 
ubiegać się może wyłącznie mikro lub małe 
przedsiębiorstwo, które ma zarejestrowaną siedzibę, 
oddział lub filię na obszarze LSR. 
Ze wsparcia w ramach RPO Oś 7 (dotacje dla 
przedsiębiorców) wykluczeni są rolnicy, prowadzący 
pozarolniczą działalność gospodarczą pozostający na 
KRUS.  
Kryterium weryfikowane/oceniane na podstawie złożonej 
dokumentacji oraz dokumentów rejestrowych. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

9. Projekt spełnia wymóg 
minimalnej/maksymalnej wartości 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy: 
- wartość grantu nie jest mniejsza niż minimalna wartość 
grantu określona w Ogłoszeniu o naborze wniosków; 

TAK/NIE 
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grantu oraz maksymalnego poziomu 
dofinansowania 

- wartość grantu nie jest większa niż maksymalna wartość 
grantu określona w Ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych projektu  
nie przekracza pułapu określonego w Ogłoszeniu o 
naborze wniosków; 
- poziom wnioskowanego dofinansowania 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/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączniki. 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

10. Niepodleganie wykluczeniu z 
możliwości otrzymania 

dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

1. Weryfikacji/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 2018 r. poz. 703 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. Weryfikacji/Ocenie podlega, 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. Weryfikacji/Ocenie podlega, czy przedmiot realizacji 
projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z 
możliwości uzyskania pomocy finansowej, o których 
mowa:  
- 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 weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
oświadczenia stanowiącego integralną część wniosku o 
powierzenie grantu oraz załączniki. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 



 

4 

11. Miejsce realizacji projektu  Weryfikacji/Ocenie podlega czy projekt realizowany jest na 
obszarze objętym LSR. 
W ramach działania nie jest dozwolona realizacja 
przedsięwzięć w miastach pow. 20 tys. mieszkańców, tak 
więc wsparcie inwestycyjne udzielane jest wyłącznie na 
projekty realizowane na obszarze powiatu świeckiego z 
wyłączeniem obszaru miasta Świecie. 
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączniki. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

12. Termin i okres realizacji projektu jest 
zgodny z Ogłoszeniem o naborze 

wniosków 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy termin i okres realizacji 
projektu jest zgodny z zapisami Ogłoszenia o naborze 
wniosków. 
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączniki. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

13. Projekt dotyczy zakupu wyłącznie 
nowych środków trwałych 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy Grantobiorca planuje 
zakup wyłącznie nowych środków trwałych.  
Z dofinansowania wyłączony jest zakup używanych 
środków trwałych.  
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączniki. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

14. Załączniki do wniosku o powierzenie 
grantu są kompletne, poprawne i 

zgodne z przepisami prawa polskiego i 
unijnego i złożono na właściwych 

formularzach określonych w 
Ogłoszeniu o naborze i 

udostępnionych przez LGD 

Weryfikacji/Ocenie podlega czy załączniki do wniosku o 
powierzenie grantu są kompletne, poprawnie wypełnione 
i zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi oraz złożone 
na formularzach udostępnionych przez LGD jako załączniki 
do Ogłoszenia o naborze wniosków.   
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o 
dokumentację projektową. 

TAK/NIE/ DO 
UZUPEŁNIENIA 

 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

15. Zgodność projektu z zasadą 
zrównoważonego rozwoju i 

wymaganiami prawa ochrony 
środowiska 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy Grantobiorca 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 acquis2 w 
obszarze środowiska) oraz czy projekt został przygotowany 
zgodnie z prawem dotyczącym ochrony środowiska, w tym: 
- 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.),  
- ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.),  
- 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.). 
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączniki – decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach lub stanowisko 
właściwego organu potwierdzające brak konieczności 
uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY/DO 

UZUPEŁNIENIA  
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

16. Zgodność z prawem pomocy  
de minimis 

1. Weryfikacji/Ocenie podlega, czy Grantobiorcy można 
udzielić grant zgodnie z zasadami pomocy de minimis. 
Nie stanowi pomocy publicznej sytuacja, w której 
wykorzystywanie infrastruktury (budynków oraz sprzętu) 
do celów działalności gospodarczej ma charakter 
pomocniczy tj. działalności bezpośrednio powiązanej z 
eksploatacją infrastruktury lub nieodłącznie związanej z 
podstawowym wykorzystaniem o charakterze 
niegospodarczym. Uznaje się, że taka sytuacja ma miejsce, 
gdy działalność gospodarcza pochłania takie same nakłady 
jak podstawowa działalność o charakterze 
niegospodarczym, takie jak materiały, sprzęt, siła robocza 
lub aktywa trwałe. Działalność gospodarcza o charakterze 

TAK/NIE/NIE 
DOTYCZY 

 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 
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pomocniczym musi więc mieć ograniczony zakres, w 
odniesieniu do wydajności infrastruktury. W tym względzie 
użytkowanie infrastruktury do celów gospodarczych 
można uznać za działalność pomocniczą, jeżeli wydajność 
przydzielana co roku na taką działalność nie przekracza 20 
% całkowitej rocznej wydajności infrastruktury. 
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej o 
charakterze pomocniczym Grantobiorca obowiązany jest 
przedstawić w dokumentacji projektowej informację nt. 
mechanizmu monitorowania i wycofania jaki znajdzie 
zastosowanie, w celu zapewnienia, że działalność 
gospodarcza w całym okresie amortyzacji infrastruktury 
sfinansowanej ze środków RPO WK-P 2014-2020 będzie 
miała charakter pomocniczy. 
2. Weryfikacji/Ocenie podlega czy Grantobiorca nie 
przekroczył limitu pomocy de minimis na dzień złożenia 
wniosku o powierzenie grantu 
Kryterium weryfikowane/oceniane dodatkowo w oparciu o 
oświadczenie stanowiące integralną część wniosku o 
powierzenie grantu oraz o załączniki do wniosku o 
powierzenie grantu 

17. Cel projektu wspiera realizację celów 
określonych w Działaniu 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy projekt umożliwi 
zrealizowanie celu działania, tj. ożywienie społeczne i 
gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami 
Rozwoju. W tym kontekście weryfikacji/ocenie podlega czy 
zaplanowane zadania służą realizacji celów projektu i w 
konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów działania.  
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

18. Projekt jest zgodny z typem 
projektów oraz z zakresem 

tematycznym przewidzianymi do 
wsparcia w ramach Ogłoszenia o 

naborze wniosków 

1. Weryfikacji/Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z 
typem projektu wskazanym w Ogłoszeniu o naborze 
wniosków. Typ projektu wynika z zapisów SzOOP.  
2. Weryfikacji/Ocenie podlega zgodność projektu z 
zakresem tematycznym wskazanym w Ogłoszeniu o 
naborze wniosków. Zakres tematyczny wynika z zapisów 
LSR.  
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

19. Wskaźniki realizacji celów projektu Weryfikacji/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; 
- stopień wykonalności wskaźników jest adekwatny do 
danego rodzaju projektu; 
- wskaźniki odzwierciedlają cel projektu; 
- opisano sposób monitorowania wskaźników produktu i 
rezultatu (np. częstotliwość, miejsce, metodę pomiaru 
itp.); 
- wskaźniki zostały wyrażone liczbowo oraz podano czas ich 
osiągnięcia; 
- wskaźniki zostały właściwie oszacowane w odniesieniu do 
zakresu projektu. 
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu. 

TAK/NIE/DO 
UZUPEŁNIENIA 

 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

20. Trwałość projektu Weryfikacji/Ocenie podlega, czy Grantobiorca gwarantuje 
trwałość projektu zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/20132. 

TAK/NIE 
 

 
2 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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Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
oświadczenia stanowiącego integralną część wniosku o 
powierzeniu grantów oraz pozostałe informacje zawarte w 
złożonej dokumentacji. 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

21. Wykonalność projektu Weryfikacji/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 celu projektu, 
- Grantobiorca wykazał zdolność instytucjonalną tj. 
wskazał, że posiada lub pozyska odpowiednie zasoby 
techniczne, finansowe i ludzkie niezbędne do prawidłowej 
realizacji projektu. 
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączników. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

22. 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 SZOOP; 
- zostały uwzględnione w tabelach finansowych, w pkt. XIII 
wniosku; 
- są niezbędne do realizacji celu 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; 
- dotyczą wyłącznie zakupu nowych środków trwałych; 
- są zgodne z innymi wymogami w zakresie 
kwalifikowalności    wydatków wskazanymi w Ogłoszeniu o 
naborze wniosków. 
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączników. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

23. Zgodność z zasadą równości mężczyzn 
i kobiet oraz niedyskryminacji 

Weryfikacji/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 niepełnosprawnościami3 poprzez 
weryfikację/ocenę czy wszystkie nowe produkty projektów 
(np. 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. 
 

TAK/NIE/DO 
UZUPEŁNIENIA 

 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku 

 
3 Osoby z niepełnosprawnościami w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U.2018.0.511 t.j 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.2018.0.1878 t.j z późn. zm.). 
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W przypadku obiektów i zasobów modernizowanych4 
(przebudowa5, rozbudowa6) zastosowanie standardów 
dostępności dla polityki spójności na lata 2014-2020 jest 
obligatoryjne, o ile pozwalają na to warunki techniczne i 
zakres prowadzonej modernizacji. 
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 
weryfikacji/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 Grantobiorca 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. 
W przypadku zasady równości szans i niedyskryminacji, w 
tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, 
weryfikacji/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 Grantobiorca 
wykaże we wniosku o powierzenie grantu, że dostępność 
nie dotyczy danego produktu na przykład z uwagi na brak 
jego bezpośrednich użytkowników. 
Ostateczna decyzja o neutralności danego produktu należy 
do Grantodawcy (LGD).  
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. 
Weryfikacji/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. 
Weryfikacji/Ocenie podlega również, czy Grantobiorca we 
wniosku o powierzenie grantu wykazał pozytywny lub 
neutralny wpływ projektu na ww. zasady horyzontalne UE. 
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączników. 

24. 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, 
-poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z 
uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów 
generujących dochód, jeśli dotyczy), 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

 
4 W przypadku modernizacji dostępność dotyczy co najmniej tych elementów budynku, które były przedmiotem współfinansowania. Wydatki w tym 

zakresie są wyłączone ze wsparcia w ramach projektu grantowego. 
5 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. 
Wydatki w tym zakresie są wyłączone ze wsparcia w ramach projektu grantowego.  
6 Rozbudowa to powiększenie, rozszerzenie budowli, obszaru już zabudowanego, dobudowywanie nowych elementów. Wydatki w tym zakresie są 

wyłączone ze wsparcia w ramach projektu grantowego. 
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- trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, 
- prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. 
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączników. 

25. Efektywność kosztowa Weryfikacji/Ocenie podlega efektywność kosztowa 
projektu, rozumiana jako stosunek poniesionych kosztów 
do osiągniętych efektów (wskaźników). 
Weryfikacji/Ocenie podlega, czy: 
- wskaźnik NPV ma wartość dodatnią; 
- planowane efekty (finansowe) są proporcjonalne w 
stosunku do planowanych do poniesienia lub 
zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów 
infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp.  
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączników. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

26. 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. 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy Grantobiorca złożył 
oświadczenie, że:  
- projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni 
zrealizowany przed złożeniem wniosku o powierzenie 
grantu w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia 
1303/2013;  
- 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;  
- 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/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączników. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

27. Projekt jest zgodny z Lokalną 
Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy 

Działania „Gminy Powiatu 
Świeckiego” na lata 2014-2020   

Weryfikacji/Ocenie podlega zgodność projektu z 
założonymi w LSR: celem ogólnym oraz odpowiadającymi 
mu celami szczegółowymi i przedsięwzięciami. 
Przez projekt zgodny z LSR rozumie się projekt, który 
zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR 
przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników. 
Realizowane mogą być wyłącznie projekty wynikające z 
LSR.  
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu oraz załączników. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

28. Zakres projektu oraz forma wsparcia Weryfikacji/Ocenie podlega, czy zakres projektu nie 
dotyczy obszarów działalności przedsiębiorstw 
wykluczonych ze wsparcia w ramach RPO WK-P oraz czy 
projekt spełnia warunek dotyczący formy wsparcia.    
Projekty z zakresu wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw 
są realizowane wyłącznie w formule projektów 
grantowych.  
Kryterium weryfikowane/oceniane w oparciu o treść 
wniosku o powierzenie grantu. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 

29. Wsparcie mogą otrzymać istniejące 
przedsiębiorstwa 

Weryfikowane/Ocenie podlega, czy siedziba/oddział/filia 
przedsiębiorstwa, w którym planowana jest inwestycja, 
jest zarejestrowane i funkcjonuje na obszarze LSR 
minimum 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o 
powierzenie grantu.  
W przypadku, gdy cała działalność gospodarcza (siedziba i 
wszystkie oddziały/filie) jest zarejestrowana i prowadzona 
na obszarze LSR (z wyłączeniem obszaru miasta Świecie) 

TAK/NIE 
 

niespełnienie 
kryterium oznacza 

odrzucenie wniosku 
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łącznie co najmniej 12 m-cy przed dniem złożenia wniosku 
o powierzenie grantu, warunek uznaje się za spełniony.  
Kryterium weryfikowane/oceniane na podstawie CEIDG 
lub innych dokumentów rejestrowych.  
Weryfikowane/Oceniane jest stałe miejsce wykonywania 
działalności gospodarczej. 

30.  Zgodność dokumentacji projektowej z 
zapisami w Ogłoszeniu o naborze 

wniosków 

Weryfikacji/Ocenie podlega, czy Grantobiorca przygotował 
wniosek o powierzenie grantu zgodnie z zapisami w 
Ogłoszeniu o naborze wniosków. 

TAK/NIE/DO 
UZUPEŁNIENIA 

 
niespełnienie 

kryterium oznacza 
odrzucenie wniosku   

 
 

II. Lokalne Kryteria Wyboru 
 

WAŻNE! Ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru (punktowych) podlegają wyłącznie projekty zgodne z LSR.  
Przyznanie 0 pkt w pojedynczym kryterium nie eliminuje projektu z oceny. 

 
 

Kryterium Opis znaczenia kryterium i źródło weryfikacji  Ocena punktowa 

1. Produkt/usługa Kryterium ocenia czy wsparcie inwestycyjne przyczyni się 
do wprowadzenia nowego/ej i/lub udoskonalonego/ej 
produktu/usługi w przedsiębiorstwie.  
 

Nowy produkt / usługa musi różnić się znacząco swoimi 
cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas 
wytwarzanych lub oferowanych przez przedsiębiorstwo. 
Po pierwsze, nowy produkt może być taki sam jak 
dotychczasowe produkty przedsiębiorstwa (w kontekście 
przeznaczenia) produktu, ale musi znacząco różnić się 
cechami fizycznymi, parametrami itp. / sposobem 
świadczenia usługi. Po drugie, nowy produkt / usługa 
może mieć inne, nowe przeznaczenie od 
dotychczasowych produktów / usług. Ten aspekt dotyczy 
wszelkiego rodzaju rozszerzania oferty przedsiębiorstwa. 
 

Inną możliwością jest udoskonalenie produktu / usługi. W 
tym przypadku przeznaczenie i cechy produktu / usługi 
pozostają praktycznie bez zmian (niektóre cechy mogą i 
powinny nieznacznie zmienić się na lepsze). Poprawia się 
przede wszystkim jakość i użyteczność produktu / usługi. 
 

Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

Max. 6 pkt. 
Punkty sumują się, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki. 
 
3 pkt. – wdrożenie nowego/ej 
produktu/usługi we wspieranym 
przedsiębiorstwie 
 
3 pkt. – wdrożenie 
udoskonalonego/ej 
produktu/usługi we wspieranym 
przedsiębiorstwie 
 
0 pkt.  – Grantobiorca nie wdroży 
nowego/ej i/lub 
udoskonalonego/ej 
produktu/usługi w 
przedsiębiorstwie 
 

 

2. Tożsamość z  
obszarem LSR 

Kryterium sprawdza czy cała działalność gospodarcza jest 
związana z obszarem LSR od momentu rozpoczęcia 
działalności gospodarczej.   
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji oraz dokumentów rejestrowych. 

2 pkt. – spełnione kryterium 
 
0 pkt. – niespełnione kryterium 

3. Okres prowadzenia 
działalności gospodarczej 

Kryterium ocenia jak długo działalność gospodarcza 
funkcjonuje na rynku. 
Kryterium preferuje Grantobiorców działających powyżej 
2 lat od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej. 
Kryterium ocenia czy działalność prowadzona jest w 
sposób nieprzerwany od momentu rozpoczęcia 
działalności gospodarczej.  
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji oraz dokumentów rejestrowych. 

Max. 10 pkt. 
Punkty sumują się, jeśli spełnione 
są wszystkie warunki. 
 
5 pkt. – przedsiębiorstwo 
funkcjonuje powyżej 24 m-ce 
 
5 pkt. – przedsiębiorstwo 
funkcjonuje w sposób 
nieprzerwany od momentu 
rozpoczęcia działalności 
gospodarczej 
 
0 pkt. - przedsiębiorstwo 
funkcjonuje krócej niż 24 m-ce 
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i/lub w rejestrze zanotowano 
zawieszenie działalności  

4.  Przedsiębiorczość 
Społeczna 

Ocena Grantobiorcy czy jest podmiotem ekonomii 
społecznej. 
Kryterium określa czy projekt objęty grantem przyczyni 
się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej na obszarze 
LSR. Preferuje się Grantobiorców będących podmiotami 
prawnymi sektora ekonomii społecznej (PES) tj. m.in. 
spółdzielnie socjalne, organizacje pozarządowe 
prowadzące działalność gospodarczą, spółki non-profit. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

1 pkt. – Grantobiorca jest PES 
 
0 pkt. – Grantobiorca nie jest PES 

 

5. Wpływ na turystykę Kryterium ocenia czy projekt sprzyja rozwojowi turystyki 
na obszarze LSR, w tym wykorzystuje lokalne zasoby, np.: 
surowiec, produkt, walor środowiska przyrodniczego, 
dziedzictwo kulturowe (np. regionu Kociewie, 
Mennonitów). Szczególnie istotny jest rozwój produktów 
turystycznych, co wynika z zapisów diagnozy obszaru LGD 
i analizy SWOT w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-
2020. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

2 pkt - projekt wpływa na rozwój 
turystyki na obszarze LSR, w tym 
wykorzystuje co najmniej jeden z 
lokalnych zasobów 
 
0 pkt. – projekt nie wpływa na 
rozwój turystyki na obszarze LSR 

6. Wysokość pomocy Kryterium ocenia wysokość wnioskowanego grantu. 
Preferuje się projekty zakładające maksymalną kwotę 
grantu tj. 60 tys. zł kosztów kwalifikowalnych ze środków 
EFRR.     
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

3 pkt. – spełnione kryterium 
 
0 pkt. – niespełnione kryterium 

7. Promocja LGD i LSR Preferowane są projekty wpływające na zwiększenie 
rozpoznawalności obszaru LGD i wskazujące źródła 
finansowania działań. 
Za formę promocji uważa się np. tablicę informacyjną, 
informacje prasowe, plakaty itp. 
Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w ramach pkt. 
XIII.3 wniosku ujęto koszty związane z promocją źródła 
finansowania działań z LGD i LSR. 
Koszty promocji są wydatkami niekwalifikowalnymi.  
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

Punkty nie sumują się. 
 
3 pkt - co najmniej dwie różne 
formy promowania LGD i LSR 
 
1 pkt - jedna forma promocji LGD 
i LSR 
 
0 pkt – brak promocji LGD i LSR 

8. Doradztwo w biurze LGD 
 
 

 

Kryterium ocenia czy Grantobiorca korzystał ze wsparcia 
doradczego oferowanego przez biuro LGD. 
 

Preferuje się Grantobiorców, którzy w zakresie 
przygotowania wniosku o powierzenie grantu korzystali 
ze wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w 
formie bezpośredniej wizyty w biurze LGD.  
 

Kryterium ma na celu zapewnienie jak najwyższej jakości 
składanych wniosków oraz ma wpłynąć na prawidłową 
realizację działań i osiągnięcie założonych wskaźników. 
 

Doradztwo odbywa się zgodnie z przyjętymi przez Zarząd 
LGD zasadami udzielania doradztwa zamieszczonymi na 
stronie internetowej LGD (www.lgdswiecie.pl) oraz w 
Ogłoszeniu o naborze wniosków. 
Kryterium weryfikowane w oparciu o dane biura LGD 
(karty doradztwa). 

3 pkt. - Grantobiorca korzystał z 
doradztwa LGD w zakresie 
przygotowania wniosku o 
powierzenie grantu 
 
0 pkt. - Grantobiorca nie 
korzystał z doradztwa LGD w 
zakresie przygotowania wniosku 
o powierzenie grantu 

 

9. Wydatki projektu – jakość Ocenie podlega: 
- prawidłowość założeń przyjętych do analizy finansowej 
i ekonomicznej przedsięwzięcia oraz techniczna 
poprawność sporządzenia tabel finansowych; 
- prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu; 
- czy załączono 2-3 oferty cenowe z parametrami, na 
podstawie których oszacował wydatki na zakup sprzętu, 
wyposażenia, środków trwałych; 

Max 10 pkt. 
Punkty nie sumują się. 
 
10 pkt. – brak uchybień 
jakościowych  
 
8 pkt. – 1-3 uchybienia 
jakościowe  
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- zawartość ofert cenowych, w szczególności czy 
zawierają wskazanie sprzedawcy/usługodawcy, 
przedmiot zakupu, podstawowe parametry 
techniczne/charakterystykę usługi, cenę netto oraz 
brutto lub stawkę VAT, podpis oferenta lub źródło, z 
którego dokument pochodzi (np. ścieżkę do stronny 
www); 
- prawidłowość sporządzenia tabel finansowych i pkt. XIII 
wniosku o charakterze metodologicznym, rachunkowym 
oraz w zakresie uzasadnienia kosztów, w szczególności 
kosztów wyższych niż ceny rynkowe. 
Ocenie podlega czy występują uchybienia jakościowe.  
Przez uchybienie jakościowe rozumie się stwierdzenie 
wydatków: 
- niezwiązanych bezpośrednio z planowanymi w 
projekcie działaniami,  
- nieuzasadnione, 
- nieuzasadnione w przypadku zawyżonych cen 
rynkowych, 
- niekompletne oferty cenowe, 
oraz niepoprawne wyliczenia finansowe. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

 
4 pkt. – 4-6 uchybień 
jakościowych  
 
0 pkt. – 7 i więcej uchybień 
jakościowych  

10. KRYTERIUM KLUCZOWE 
Wydatki projektu  

Ocenie podlega czy: 
- Grantobiorca ma dodatnie roczne saldo 
skumulowanych przepływów pieniężnych na koniec 
każdego roku, we wszystkich latach objętych analizą; 
- zastosowano odpowiedni rodzaj cen (netto/brutto) w 
odniesieniu do oświadczenia o kwalifikowalności VAT; 
- wskazano stawki amortyzacji dla poszczególnych 
składników projektu czy stawki amortyzacyjne są zgodne 
z zasadami rachunkowości. 
Wszystkie wydatki powinny być zasadne z punktu 
widzenia realizacji i wykonalności inwestycji oraz w 
odpowiedniej wysokości porównywalnej z cenami 
rynkowymi. 
Ocenie podlega czy występują uchybienia mające wpływ 
na obniżenie kwoty grantu.  
Przez uchybienie rozumie się stwierdzenie wydatków: 
- niekwalifikowalnych, 
- zawyżone ceny rynkowe bez szczegółowego 
uzasadnienia wydatku, 
- nieprawidłowe stawki amortyzacyjne, 
- nieodpowiednie rodzaje cen (netto/brutto) w 
odniesieniu do oświadczenia o kwalifikowalności VAT. 
Kryterium weryfikowane na podstawie złożonej 
dokumentacji. 

Max 15 pkt. 
Punkty nie sumują się. 
 
15 pkt. – brak uchybień  
 
10 pkt. – uchybienia powodują 
obniżenie kwoty grantu do 5% 
 
5 pkt. – uchybienia powodują 
obniżenie kwoty grantu do 10% 
 
2 pkt. – uchybienia powodują 
obniżenie kwoty grantu do 20% 
 
0 pkt. – uchybienia powodują 
obniżenie kwoty grantu powyżej 
20% 
 
UWAGA: Uchybienia 
powodujące obniżenie kwoty 
grantu powyżej 20% stanowią o 
nierealności wykonania projektu. 

 

WARUNKI WYBORU PROJEKTU DO POWIERZENIA GRANTU:  
1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR  

oraz 

2) Uzyskanie minimum punktów:  

 

Suma punktów  
MAX 

MIN 
[60% punktów maksymalnych] 

55 33 
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B. 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 weryfikowane/oceniane projekty. 

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 weryfikacji/oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

w oparciu o wprowadzone zmiany. 

 


