Załącznik nr 10 _ do Procedury oceny i wyboru projektów objętych grantem w ramach LSR i RPO WK-P na lata 2014-2020

KARTA OCENY PROJEKTU WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 1
Numer naboru
Numer wniosku o powierzenie grantu
Wnioskodawca
Tytuł projektu
Program, Oś, Działanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020,
Oś 11, Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR

Fundusz

Europejski Fundusz Społeczny

Projekt zgodny z LSR

TAK

Weryfikacja lokalnych kryteriów wyboru, w tym:

1

wyłącznie w odniesieniu do projektów zgodnych z LSR
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Weryfikacja wspólnych kryteriów wyboru dla typu projektu 1, 2,
Lp.

Kryterium

1.

Potencjał wnioskodawcy
Punkty sumują się w sytuacji,
gdy wnioskodawca spełnia
kilka warunków.

Punktacja

Przyznano [pkt]

Uwagi oceniającego w przypadku nie przyznania
maksymalnej liczby punktów

Max 8 pkt
Punkty sumują się w sytuacji, gdy wnioskodawca spełnia
kilka warunków.
4 pkt – wnioskodawca opisał potencjał kadrowy do
realizacji projektu i w ocenie członka rady jest on
wystarczający
4 pkt – wnioskodawca opisał zasoby lokalowe i
sprzętowe do realizacji projektu i w ocenie członka Rady
jest on wystarczający

2.

Doradztwo w biurze LGD

3.

Typ wnioskodawcy

4.

Wnioskodawca z obszaru
LSR

5.

Promocja LGD i LSR
Punkty nie sumują się.

0 pkt – brak potencjału
3 pkt - wnioskodawca osobiście konsultował wypełniony
wniosek z pracownikami Biura LGD
0 pkt – wnioskodawca nie brał udziału

3 pkt - wnioskodawca reprezentuje sektor spoza sektora
publicznego
0 pkt - wnioskodawca z sektora publicznego
5 pkt - wnioskodawca z obszaru LSR
0 pkt - wnioskodawca spoza obszaru LSR
3 pkt - co najmniej dwie różne formy promowania LGD i
LSR,
2 pkt - jedna forma promocji LGD i LSR,
0 pkt – brak promocji LGD i LSR
Punkty nie sumują się.
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6.

Budżet projektu

Max 7 pkt.
Punkty nie sumują się.

Punkty nie sumują się.

7 pkt. – brak uchybień w budżecie projektu
5 pkt. – uchybienia w budżecie projektu powodują
obniżenie kwoty grantu do 5%
4 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.

B.2. Weryfikacja specyficznych kryteriów wyboru dla typu projektu 1: Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w
zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym, w tym 1e – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
Lp.

Kryterium

1.

Wsparcie osób z grup
defaworyzowanych
określonych w LSR

2.

Liczba form wsparcia

Punktacja

Przyznano [pkt]

Uwagi oceniającego w przypadku nie przyznania
maksymalnej liczby punktów

7 pkt. – projekt preferuje wsparcie dla osób z grupy
defaworyzowanej określonej w LSR
0 pkt. – projekt nie preferuje wsparcia dla osób z grupy
defaworyzowanej określonej w LSR

7pkt - projekt zakłada co najmniej cztery formy wsparcia
5 pkt – projekt zakłada trzy lub dwie formy wsparcia
0 pkt – projekt zakłada jedną formę wsparcia
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3

Wskaźnik efektywności
zatrudnieniowej w ramach
aktywizacji społecznozatrudnieniowej (jeśli
dotyczy)

4

Wskaźnik efektywności
społecznej

11 pkt – zakładany minimalny poziom efektywności
zatrudnieniowej wynosi 35% uczestników projektu
(osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym), którzy skorzystali z usług aktywnej
integracji o charakterze zawodowym.
(jeśli dotyczy).
11 pkt -zakładany minimalny poziom efektywności
społecznej wynosi 50% uczestników projektu (osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym),
którzy skorzystali z usług aktywnej integracji o
charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub
zdrowotnym.

B.3. Weryfikacja specyficznych kryteriów wyboru dla typu projektu 2: Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i
animacji społecznej, w tym:
2b – LIDER LUB ANIMATOR AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ,
2c – INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I ANIMACJI SPOŁECZNEJ
Lp.

Kryterium

1.

Różnorodność form
wsparcia

2.

Wskaźnik efektywności
społecznej

Punktacja

Przyznano [pkt]

Uwagi oceniającego w przypadku nie przyznania
maksymalnej liczby punktów

7 pkt - projekt zakłada co najmniej trzy formy wsparcia
5 pkt – projekt zakłada dwie i mniej form wsparcia
0 pkt – projekt zakłada jedną formę wsparcia
10 pkt -zakładany minimalny poziom efektywności
społecznej wynosi 50% uczestników projektu (osób
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym),
którzy skorzystali z usług aktywnej integracji o
charakterze społecznym lub edukacyjnym, lub
zdrowotnym.
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Suma punktów w ramach typu projektu, z uwzględnieniem punktów z części wspólnych
kryteriów:
CZĘŚĆ WSPÓLNA DLA KAŻDEGO TYPU PROJEKTU
1e – AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA
2b – LIDER LUB ANIMATOR AKTYWNOŚCI LOKALNEJ ORAZ OBYWATELSKIEJ,
2c – INNE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE ORGANIZOWANIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I
ANIMACJI SPOŁECZNEJ

max

min

29
36

17
26

17

15

PRZYZNANA LICZBA
PUNKTÓW

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW

WYNIK OCENY PROJEKTU
Projekt zgodny z LSR

□
TAK

Projekt uzyskał minimum punktowe

□

□

TAK

NIE

Imię i nazwisko oceniającego/j członka/ini Rady: …………………………………………………………..
Data i czytelny podpis ………/………/20………

…………………………………………………………

Uzasadnienie negatywnego wyniku:
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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