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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o naborze wniosków o dofinansowanie projekty realizowane przez podmioty inne niż 

LGD w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

 

 

 

 

 

Kryteria wyboru operacji dla przedsięwzięcia „Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej” 

dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

w ramach RPO WK-P 2014-2020 

 

 

Kryterium Szczegółowy opis kryterium, sposób oceny wskazujący wymagania konieczne  

do spełnienia danego kryterium, przewidywane efekty realizowanej operacji, 

wpływ planowanej operacji na osiągnięcie zakładanych celów LSR  

Punktacja 

1. Operacja realizowana w 

miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców 

Ocenie podlega miejsce realizacji operacji. Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie danych z urzędów gmin wg. stanu z końca roku poprzedzającego rok 

złożenia wniosku o dofinansowanie operacji. 

 

Realizacja operacji wpłynie na zwiększenie dostępności do infrastruktury na 

rewitalizowanych obszarach w miejscowościach do 5 tys. Mieszkańców 

 

Realizacja operacji w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców wpłynie na 

realizację Celu szczegółowego- Rewitalizacja. 

10 pkt. – Operacja realizowana w 

miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 

tys. Mieszkańców. 

0 pkt. - Operacja realizowana w miejscowości 

zamieszkałej przez więcej niż 5 tys. 

Mieszkańców. 

 

2. Operacja dotyczy lub ma 

bezpośredni wpływ na 

wsparcie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 

lub ubóstwem 

 

Ocenie podlega cel/wartość dodana realizowanej operacji i jej zasięg inwestycyjny. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie Wniosku o przyznanie pomocy. 

 

Realizacja operacji, z których będą korzystały osoby zagrożone wykluczeniem 

społecznym i ubóstwem przyczynią się do polepszenia standardów życia 

społeczności. 

10 pkt. Operacja dotyczy lub ma bezpośredni 

wpływ na wsparcie osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym lub ubóstwem 
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 0 pkt. - Operacja nie dotyczy lub nie ma 

bezpośredniego wpływu na wsparcie osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym lub 

ubóstwem 

 

 

3. Wnioskodawca 

zrealizował projekty o 

charakterze podobnym do 

operacji, którą zamierza 

realizować 

Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów o celach 

społecznych. Kryterium będzie weryfikowane na podstawie oświadczeń 

Wnioskodawców, potwierdzających zrealizowanie projektów. 

Posiadanie przez wnioskodawcę doświadczenie w realizacji projektów o podobnym 

charakterze, przyczyni się do prawidłowej realizacji projektu bez ryzyka zwrotu 

środków finansowych, a tym samym lepszej realizacji LSR. 

Preferowane będą projekty, których wnioskodawcy posiadają doświadczenie w 

realizacji projektów o celach społecznych, co przyczyni się do prawidłowej 

realizacji Celu szczegółowego - Rewitalizacja. 

15 pkt. – Wnioskodawca zrealizował co 

najmniej dwa projekty o charakterze 

podobnym do operacji, którą zamierza 

realizować 

 

5 pkt. – Wnioskodawca zrealizował jeden 

projekt o charakterze podobnym do operacji, 

którą zamierza realizować 

 

 

0 pkt. – Wnioskodawca nie posiada 

doświadczenia w realizacji projektów 

 

4. Poziom wkładu 

własnego wnoszonego 

przez Wnioskodawcę 

Ocenie podlega, w jakim stopniu wnioskodawca zamierza realizować operację ze 

środków własnych. Zastosowanie tego kryterium wpłynie na zwiększenie liczby 

składanych projektów, co w efekcie zapewni większy zasięg oddziaływania LSR. 

Wkład własny wnioskodawcy dotyczy kosztów kwalifikowalnych operacji. 

 

Współfinansowanie operacji z większym udziałem środków własnych beneficjenta, 

pozwoli na dofinansowanie większej liczby projektów w ramach LSR 

 

Wprowadzenie tego kryterium przyczyni się do realizacji i lepszego osiągnięcia 

wszystkich celów strategii. 

 
 

10 pkt. – Poziom wkładu własnego 

wnoszonego przez Wnioskodawcę Więcej niż 

5 % powyżej wkładu minimalnego 

7 pkt. – Do 5% włącznie powyżej wkładu 

minimalnego 

 0 pkt. - Wkład własny równy minimalnemu 
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5. Wnioskodawca 

korzystał z doradztwa 

LGD 

Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął udział w doradztwie 

przeprowadzonym w biurze LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony 

wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumentację LGD, tzn. karty 

udzielonego doradztwa utworzone w biurze LGD. Udzielone doradztwo dotyczy 

operacji, która podlega ocenie w ramach aktualnego naboru wniosków o 

przyznanie pomocy. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie podpisu na 

odpowiednim dokumencie (karcie doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze 

wsparcia. W przypadku stwierdzenia, że wnioskodawca pomimo wskazania na 

uzyskanie wsparcia nie figuruje na karcie doradztwa w ramach naboru, w którym 

został złożony wniosek, punkty nie zostaną przyznane.  

 

 

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego 

wyłącznie w rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub 

udziału w doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony 

wniosek. 

5 pkt. – Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

0 pkt. – Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa 

 

Łącznie   Max. 50 pkt.  

 

MINIMALNE KRYTERIUM WYBORU 

OPERACJI  

30 pkt 

 

 


