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Projekt grantowy pt. „Wsparcie inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw”, projekt nr: RPKP.07.01.00-04-0001/17 

 

Kryteria oceny i wyboru projektu zakupu inwestycyjnego objętego 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). 
 

Kryteria zgodności projektu z LSR oraz z RPO WK-P  
 

Lp. Kryterium Uzasadnienie Ocena Źródło weryfikacji 
kryterium 

1. Wniosek został złożony we 
właściwym terminie, do 
właściwej LGD i w odpowiedzi na 
właściwe Ogłoszenie o naborze 
wniosków. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył wniosek o udzielenie grantu we 
właściwym terminie oraz we właściwym miejscu wskazanym w 
Ogłoszeniu o naborze i w odpowiedzi na właściwy nabór. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

2. Wniosek i załączniki (jeśli 
dotyczy) złożono na właściwych 
formularzach określonych w 
Ogłoszeniu i udostępnionych 
przez LGD.   

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył ostateczną wersję wniosku i 
załączników (jeśli dotyczy) na formularzu/ach udostępnionym/ch przez 
LGD jako załącznik/i do Ogłoszenia o naborze wniosków. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

3. Wniosek jest kompletny i zawiera 
wszystkie wymagane załączniki. 

Ocenie podlega czy wniosek zawiera wszystkie strony i załączniki 
określone w Ogłoszeniu o naborze oraz czy wszystkie wymagane pola są 
wypełnione.  
Ocenie podlega również czy załączono wersję elektroniczną wniosku. 

TAK/NIE/ 
DO UZUPEŁNIENIA 

 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

4. Wersja papierowa wniosku jest 
tożsama z wersją elektroniczną. 

Ocenie podlega tożsamość wersji papierowej i elektronicznej wniosku.  TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

5. Wniosek wraz z załącznikami (jeśli 
dotyczy) został wypełniony w 
języku polskim. 

Ocenie podlega czy wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został 
sporządzony w języku polskim (język urzędowy). 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 
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6. Wniosek w wersji papierowej 
został opatrzony wymaganym w 
Ogłoszeniu podpisem osoby/osób 
upoważnionej/ych wskazanej/ych 
we wniosku. W przypadku, gdy 
podpis jest nieczytelny, należy 
opatrzyć go pieczęcią imienną.  

Ocenie podlega czy wniosek jest podpisany przez osobę/y do tego 
upoważnioną/e.  

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku  

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie treści 
wniosku i załączników 
(jeśli dotyczy) oraz 
dokumentów 
rejestrowych 
wnioskodawcy 

7. Wnioskodawca złożył 1 wniosek o 
udzielenie grantu w odpowiedzi 
na Ogłoszenie o naborze 
wniosków. 

Ocenie podlega ilość złożonych wniosków przez danego wnioskodawcę w 
ramach ogłoszonego naboru.  
Przedsiębiorstwo może złożyć tylko jeden wniosek o udzielenie grantu w 
ramach ogłoszonego naboru wniosków.    

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie rejestru 
naboru wniosków 

8. Wnioskodawca wnioskuje o jeden 
grant.  

Ocenie podlega czy wniosek obejmuje tylko jeden grant.  
    

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

9. Wnioskodawca, zgodnie z RPO 
WK-P na lata 2014-2020 oraz ze 
SzOOP RPO WK-P, jest 
podmiotem uprawnionym do 
ubiegania się o grant w ramach 
właściwego typu projektu w 
ramach Osi 7. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym 
zgodnie z SzOOp RPO WK-P. 
Zgodnie z SzOOP w typie projektu 2 o wsparcie ubiegać się mogą 
wyłącznie mikro i małe przedsiębiorstwa.  

TAK/NIE  
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

10. Wnioskodawca ma 
zarejestrowaną działalność 
gospodarczą na obszarze LSR. 

Ocenie podlega czy działalność gospodarcza jest zarejestrowana na 
obszarze LSR. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji oraz 
dokumentów 
rejestrowych 
wnioskodawcy 

11. Miejsce realizacji inwestycji nie 
obejmuje miasta Świecie.  

Ocenie podlega czy wnioskodawca ubiega się o wsparcie inwestycyjne dla 
swojej działalności prowadzonej na obszarze wiejskim i/lub w mieście 
Nowe.  

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 
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W ramach projektu grantowego wsparcie inwestycyjne udzielane jest 
wyłącznie na projekty realizowane na obszarze powiatu świeckiego z 
wyłączeniem miasta Świecie.  

12. Wnioskodawcy nie udzielono 
grantu w ramach projektu 
grantowego nr RPKP.07.01.00-04-
0001/17. 

Ocenie podlega czy wnioskodawcy nie udzielono dotychczas grantu w 
ramach realizowanego przez LGD projektu grantowego pt. „Wsparcie 
inwestycyjne dla mikro i małych przedsiębiorstw”, projekt nr: 
RPKP.07.01.00-04-0001/17.  
W ramach projektu grantowego dany wnioskodawca może pozyskać 
wyłącznie jeden grant na wsparcie inwestycyjne. 
  
Kryterium nie dotyczy pierwszego naboru wniosków. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie 
dokumentacji 
projektowej 
prowadzonej przez 
LGD 

13. Projekt jest zgodny z zakresem 
tematycznym, który został 
wskazany w Ogłoszeniu o naborze 
wniosków. 

Ocenie podlega zgodność projektu z zakresem tematycznym wskazanym 
w Ogłoszeniu o naborze wniosków.  
Zakres tematyczny wynika z zapisów LSR.  
 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

14. Projekt jest zgodny z typem 
projektu wskazanym w 
Ogłoszeniu o naborze wniosków.
  

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z typem projektu wskazanym w 
Ogłoszeniu o naborze wniosków.  
Typ projektu wynika z zapisów SzOOP RPO WK-P. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

15. Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania ze 
środków Unii Europejskiej. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości 
otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 

a) art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870), 

b) 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. 
poz. 769), 

c) art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541). 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część 
wniosku o udzielenie grantu. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 
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16. Realizacja projektu jest zgodna z 
przepisami art. 65 ust. 6 i art. 125 
ust. 3 lit. e) i f) rozporządzenia 
1303/2013. 

Ocenie podlega czy wnioskodawca złożył oświadczenie, że: 
a) projekt nie został fizycznie zakończony lub w pełni zrealizowany 

przed złożeniem wniosku w rozumieniu art. 65 ust. 6 
rozporządzenia 1303/2013; 

b) nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku 
albo że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, 
przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących 
danego projektu zgodnie z art. 125 ust. 3 lit. e) rozporządzenia 
1303/2013; 

c) projekt nie obejmuje przedsięwzięć, które zostały objęte lub 
powinny zostać objęte procedurą odzyskiwania (w rozumieniu 
art. 71 rozporządzenia 1303/2013) w następstwie przeniesienia 
działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem zgodnie 
z art. 125 ust. 3 lit. f) rozporządzenia 1303/2013. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część 
wniosku o udzielenie grantu. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

17. Wydatki przewidziane w 
projekcie nie są 
współfinansowane z innych 
unijnych instrumentów 
finansowych. 

Ocenie podlega czy wydatki przewidziane w projekcie nie są 
współfinansowane z innych unijnych instrumentów finansowych. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część 
wniosku o udzielenie grantu. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

18. Projekt jest zgodny z właściwymi 
przepisami prawa unijnego i 
krajowego. 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa 
unijnego i krajowego, w szczególności z RPO WK-P 2014-2020 oraz 
SZOOP. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o oświadczenie stanowiące integralną część 
wniosku o udzielenie grantu. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

19. Okres realizacji projektu jest 
zgodny z określonym w naborze 
wniosków. 

Ocenie podlega czy okres i termin realizacji projektu jest zgodny z 
zapisami określonymi w naborze wniosków. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 
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20. W projekcie zaplanowano 
wskaźniki adekwatne dla typu 
projektu, które zostały wskazane 
w naborze wniosków. 

Ocenie podlega czy w projekcie założono wszystkie możliwe do 
osiągnięcia, w ramach typu projektu, wskaźniki oraz stopień ich 
wykonalności. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

21. W projekcie zaplanowano wzrost 
zatrudnienia.  

Ocenie podlega czy wnioskodawca zaplanował utworzenie co najmniej 
jednego miejsca pracy w ramach projektu. 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

22. W ramach projektu zapewniono 
trwałość. 

Ocenie podlega zachowanie trwałości zgodnie z art. 71 Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 
2013 r.1 2 

 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku  

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

23.  Projekt jest wykonalny pod 
względem technicznym, 
technologicznym i 
instytucjonalnym. 

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? 
- czy w dokumentacji projektowej wiarygodnie przedstawiono sposób 
wykonania projektu i osiągnięcia celów projektu? 
- czy wnioskodawca wykazał zdolność instytucjonalną tj. wskazał, że 
posiada lub pozyska odpowiednie zasoby techniczne, finansowe i ludzkie 
niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.  

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku  

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 
 

24. Projekt jest zgodny z zasadami 
horyzontalnymi.  

Ocenie podlega zgodność projektu z politykami horyzontalnymi, w tym z: 
1. Zasadą równości szans kobiet i mężczyzn. 
2. Zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami. 

TAK/NIE  
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

                                                           
1 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.). 
 
2 Szczegóły i zasady dotyczące trwałości projektu zawarto w Zasadach udzielania wsparcia na projekty objęte grantem z EFRR. 
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3. Zasadą zrównoważonego rozwoju (w szczególności minimalizowanie 
oddziaływania działalności człowieka na środowisko, w tym 
nakierowanych na spełnienie acquis3 w obszarze środowiska).  
Ocenie podlega czy wnioskodawca we wniosku o udzielenie grantu 
wykazał pozytywny wpływ projektu na poszczególne zasady 
horyzontalne. Każda z zasad podlega oddzielnej ocenie.  

25. Projekt jest zgodny z 
wymaganiami prawa dotyczącego  
ochrony środowiska.  
(jeśli dotyczy) 

Ocenie podlega czy projekt został przygotowany zgodnie z prawem 
dotyczącym ochrony środowiska, w tym z: 
a) 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 2017 r., 
poz. 1405 ze zm.), 
b) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 
2017 r. poz. 519 ze zm.), 
c) ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2134 ze zm.), 
d) ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 
ze zm.). 
Ocenie podlega czy wnioskodawca we wniosku o udzielenie grantu 
wykazał pozytywny wpływ projektu na środowisko.  

TAK/NIE/NIE DOTYCZY 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

26. Projekt spełnia wymóg 
minimalnej/maksymalnej 
wartości projektu oraz 
maksymalnego poziomu 
wsparcia. 

Ocenie podlega czy: 
- wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest większa niż 
maksymalna wartość określona w SZOOP lub/i Ogłoszeniu o naborze 
wniosków; 
- wartości wydatków kwalifikowalnych projektu nie jest mniejsza niż 
minimalna wartość określona w SZOOP lub/i Ogłoszeniu o naborze 
wniosków; 
- całkowita wartość projektu jest zgodna z zapisami SZOOP lub/i zapisami 
w Ogłoszeniu o naborze wniosków; 
- poziom wnioskowanego wsparcia nie przekracza pułapu lub/i kwoty 
określonej w SZOOP lub/i w Ogłoszeniu o naborze wniosków; 

TAK/NIE  
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

                                                           
3 Acquis -  dorobek prawny UE w obszarze środowiska. 
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- wnioskodawca wniósł minimalny wymagany wkład własny wskazany w 
Ogłoszeniu o naborze wniosków z uwzględnieniem przepisów o pomocy 
de minimis; 
- wnioskowana wartość wsparcia nie przekracza wielkości wyliczonej w 
oparciu o wskaźnik luki finansowej (jeśli dotyczy); 
- w przypadku projektu objętego pomocą publiczną poziom wsparcia nie 
przekracza pułapu wynikającego z przepisów dotyczących pomocy 
publicznej. 

27. Efektywność kosztowa Ocenie podlega efektywność kosztowa projektu, rozumiana jako 
stosunek poniesionych kosztów do osiągniętych efektów (wskaźników). 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

28. Gotowość projektu do realizacji. Ocenie podlega czy wnioskodawca:  
a) w złożonym wniosku zawarł wszystkie wymagane wpisy świadczące o 
gotowości realizacji zakupu/ów inwestycyjnego/ych i realnie zaplanował 
harmonogram wydatków, 
b) w biznesplanie określił stan przygotowania do rozwijania działalności 
gospodarczej z zachowaniem niezbędnych wymagań (np. zgłoszenia, 
pozwolenia) i sposobów spełnienia tych wymagań,  
c) na moment złożenia wniosku o udzielenie grantu, złożyli wniosek o 
wydanie decyzji zezwalającej na realizację projektu (jeśli dotyczy) lub 
dokonali zgłoszenia budowy (jeśli dotyczy). 

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

29. Zgodność projektu z prawem  
pomocy de minimis. 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania 
pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na 
lata 2014–2020.  

TAK/NIE 
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

30. Projekt przyczyni się do realizacji: 
1. przynajmniej jednego 
PRZEDSIĘWZIĘCIA  LSR 
2. przynajmniej jednego CELU 
SZCZEGÓŁOWEGO LSR 
3. CELU OGÓLNEGO LSR. 
 

Ocenie podlega zgodność projektu z założonymi w LSR: celem ogólnym 
oraz odpowiadającymi mu celami szczegółowymi i przedsięwzięciami. 

TAK/NIE  
 

niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 
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Lokalne kryteria wyboru4 
 

Lp. Kryterium Uzasadnienie Punktacja Źródło weryfikacji 
kryterium 

1. Zakres projektu Kryterium ocenia dominujący zakres realizacji projektu. 
Preferuje się projekty inwestycyjne poprawiające 
konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z 
unowocześnieniem sposobu działania jak i oferty poprzez: 
a. rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, 
b. działania  mające  na  celu  dokonywanie  zasadniczych  
zmian produkcji  bądź  procesu  produkcyjnego,  
prowadzące  do wprowadzenia na rynek nowych lub 
ulepszonych produktów/usług, 
c. zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, 
technologicznych, organizacyjnych,  
d. zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu 
świadczenia usługi 
poprzez zakup inwestycyjny urządzeń maszyn 
produkcyjnych lub usługowych oraz ich instalację i/lub 
zakup innego wyposażenia.  

10 pkt. – projekt zakłada wyłącznie zakup 
inwestycyjny urządzeń, maszyn, ich 
instalację i/lub inne wyposażenie 
 
1 pkt. – projekt zakłada zakup inwestycyjny 
urządzeń, maszyn, ich instalację i/lub inne 
wyposażenie oraz budowę, przebudowę, 
rozbudowę obiektu/ów budowlanego/ych  
 
0 pkt. – projekt zakłada wyłącznie budowę, 
przebudowę, rozbudowę obiektu/ów 
budowlanego/ych 
  
Punkty nie sumują się. 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

2. Czas realizacji  Kryterium ocenia czas trwania projektu od momentu 
podpisania umowy o udzielenie grantu do terminu 
złożenia końcowego wniosku o rozliczenie grantu.  
Preferuje się projekty zakładające szybką realizację 
planowanych zadań, nie przekraczającą 3 m-cy od dnia 
podpisania umowy o udzielenie grantu.  

10 pkt – okres realizacji grantu do 3 m-cy 
 
1 pkt. – okres realizacji grantu powyżej 3 m-
cy 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

3. Wpływ na turystykę Kryterium ocenia czy projekt sprzyja rozwojowi turystyki 
na obszarze LSR, w tym wykorzystuje lokalne zasoby, np.: 
surowiec, produkt, walor środowiska przyrodniczego, 

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

Kryterium 
weryfikowane na 

                                                           
4 Ocenie wg lokalnych kryteriów punktowych podlegają wyłącznie projekty zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania 
„Gminy Powiatu Świeckiego” na lata 2014-2020 oraz z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020. 
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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. 

 
0 pkt. – projekt nie wpływa na rozwój 
turystyki na obszarze LSR 

podstawie złożonej 
dokumentacji 

4.  Komplementarność 
zatrudnieniowa 

Ocena komplementarności projektu w obszarze 
zatrudnienia. 
 
Preferuje się projekty objęte grantem zakładające 
zatrudnienie osoby/osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym*.  
Realizacja LSR ma przyczynić się do wzrostu aktywności 
społeczno-zawodowej mieszkańców i ożywienia 
gospodarczego na tym obszarze. Kryterium pozwoli 
zachęcić przedsiębiorców do zatrudniania osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 
zapewni komplementarność z działaniami realizowanymi 
w ramach Osi 11 RPO W-KP na lata 2014-2020. 
 
*w rozumieniu „wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w 
obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” 

5 pkt. - wnioskodawca zakłada zatrudnienie  
osoby zagrożonej ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym. 
 
0 pkt. -  wnioskodawca nie zakłada 
zatrudnienia osoby zagrożonej ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym. 
 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

5. Produkt/usługa Kryterium ocenia czy wsparcie inwestycyjne przyczyni się 
do wprowadzenia nowego/ej i/lub udoskonalonego/ej 
produktu/usługi w przedsiębiorstwie.  
 
Produkt jest nowy dla firmy, jeżeli przedsiębiorstwo nie 
produkuje produktu o tej samej funkcjonalności lub 
technologia produkcji różni się zasadniczo od technologii 
już produkowanych wyrobów. Produkty mogą być 
materialne i niematerialne (w tym usługi). Wprowadzenie 
nowego/ej produktu/usługi może obejmować innowacje 
procesowe. 
 

Max. 6 pkt. 
 
3 pkt. – wnioskodawca wprowadzi nowy/ą 
produkt/usługę we wspieranym 
przedsiębiorstwie 
 
3 pkt. – wnioskodawca wprowadzi 
udoskonalony/ą produkt/usługę we 
wspieranym przedsiębiorstwie 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 
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Udoskonalenie produktu/usługi może obejmować 
innowacje procesowe, jeżeli proces przyczynia się do 
ulepszenia produktu.  
 
Innowacja produktowa to wprowadzenie produktu lub 
usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w 
zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu 
znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji 
technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego 
oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech 
funkcjonalnych. 

0 pkt.  – wnioskodawca nie wprowadzi 
nowego/ej i/lub udoskonalonego/ej 
produktu/usługi w przedsiębiorstwie 
 
Punkty sumują się, jeśli wnioskodawca spełnia 
wszystkie warunki.  

6. Wysokość pomocy Kryterium ocenia wysokość wnioskowanego grantu, 
stanowiącego 70% wydatków kwalifikowalnych inwestycji. 
Preferuje się projekty zakładające kwotę grantu do 60 tys. 
zł.      

10 pkt. – wnioskowana kwota grantu do 60 
tys. zł włącznie. 
 
1 pkt. – wnioskowana kwota grantu 
powyżej 60 tys. zł 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

7. Tożsamość z obszarem LSR Kryterium sprawdza czy cała działalność gospodarcza 
wnioskodawcy jest nieprzerwalnie związana z obszarem 
LSR od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej.   
 

5 pkt. – wnioskodawca spełnia kryterium 
 
0 pkt. – wnioskodawca nie spełnia 
kryterium 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

8. Okres prowadzenia działalności 
gospodarczej 

Kryterium ocenia jak długo działalność gospodarcza 
funkcjonuje na rynku. 
 
Kryterium preferuje wnioskodawców działających 
powyżej 1 roku od rozpoczęcia działalności gospodarczej. 

10 pkt. – przedsiębiorstwo funkcjonuje 12 
m-cy i dłużej 
 
1 pkt. - przedsiębiorstwo funkcjonuje 
krócej niż 12 m-cy 
 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 
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9. Przedsiębiorczość  
społeczna 

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

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

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

10. Komplementarność z  
działaniami osi 11 

Preferuje się projekty powiązane z działaniami 
wynikającymi z Gminnego/Lokalnego Programu 
Rewitalizacji. 
Ocenie podlega czy projekt wykazuje powiązania działań 
miękkich planowanych w ramach osi 11 EFS z działaniami 
z Gminnego/Lokalnego Programu Rewitalizacji w co 
najmniej jednym z aspektów: społecznym, gospodarczym, 
fizycznym.  

1 pkt. – projekt komplementarny 
 

0 pkt. – projekt niekomplementarny 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

11. 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 na stronie internetowej, informacje prasowe, 
plakaty. 
Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli w ramach budżetu 
projektu ujęto koszty związane z promocją źródła 
finansowania działań z LGD i LSR.  

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 
 
Punkty nie sumują się. 

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji 

12. Doradztwo w biurze LGD 
 
 
 

Kryterium ocenia czy wnioskodawca korzystał ze wsparcia 
doradczego oferowanego przez biuro LGD. 
 
Preferuje się wnioskodawców, którzy w zakresie 
przygotowania wniosku o udzielenie grantu korzystali ze 
wsparcia doradczego oferowanego przez LGD w formie 
bezpośredniej wizyty w biurze LGD.  
 

3 pkt. - wnioskodawca korzystał z 
doradztwa LGD w zakresie przygotowania 
wniosku o udzielenie grantu,  
 
0 pkt. - wnioskodawca nie korzystał z 
doradztwa LGD w zakresie przygotowania 
wniosku o udzielenie grantu, 
 

Weryfikacja w 
oparciu o dane biura 
LGD (karty 
doradztwa). 
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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. 

 

13. Budżet projektu zakupu 
inwestycyjnego. 

KRYTERIUM KLUCZOWE 
Ocenie podlega czy: 
1. wydatki wynikają bezpośrednio z opisanych działań oraz 
przyczyniają się do osiągnięcia celu projektu grantowego, 
2. wydatki spełniają warunki kwalifikowalności, tj.  
- 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 Zasadach 
udzielania wsparcia; 
- zostaną dokonane w sposób racjonalny i efektywny z 
zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z 
danych nakładów. 
3. analiza finansowa i ekonomiczna przedsięwzięcia 
została przeprowadzona poprawnie, w szczególności: 
- prawidłowość założeń przyjętych do analizy i poprawność 
dokonanych obliczeń, 
- poprawność obliczenia poziomu dofinansowania (z 
uwzględnieniem przepisów dotyczących projektów 
generujących dochód, jeśli dotyczy), 
- trwałość finansowa w przyjętym okresie odniesienia, 
- prawidłowość określenia źródeł finansowania projektu. 
 

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

Kryterium 
weryfikowane na 
podstawie złożonej 
dokumentacji  
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Ocenie podlega czy występują uchybienia w budżecie 
projektu mające wpływ na obniżenie kwoty grantu.  
Przez uchybienie rozumie się stwierdzenie wydatków: 
- niezwiązanych bezpośrednio z planowanymi w projekcie 
działaniami,  
- niekwalifikowalnych 
oraz niepoprawne wyliczenia finansowe. 
 

  

WARUNKI WYBORU PROJEKTU DO UDZIELENIA GRANTU:  

1) Uzyskanie odpowiedzi TAK lub NIE DOTYCZY za spełnienie kryteriów zgodności z LSR oraz z RPO WK-P  

oraz 

2) Uzyskanie minimum punktów:  

Suma punktów  MAX 
MIN 

[60% punktów maksymalnych] 
 86 52 

 

 


