
 
 

KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW GRANTOWYCH  W RAMACH RPO WK-P NA LATA 2014-2020,  OŚ PRIORYTETOWA 11 

 

K R Y T E R I A   Z G O D N O Ś C I    P R O J E K T U   Z   L S R 

L.p. Kryterium Uzasadnienie Ocena 
Źródło weryfikacji  

kryterium 

1. 
Czy wniosek został złożony we właściwym terminie,                                                                                           

do właściwej LGD i w odpowiedzi na właściwy konkurs. 

 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek 

o powierzenie w terminie oraz do właściwej instytucji 

wskazanej w ogłoszeniu o powierzenie grantu, 

w odpowiedzi na właściwy konkurs. 

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku  

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie dokumentacji 

projektowej. 

2. 

Czy wniosek został złożony na właściwym formularzu 

określonym w Ogłoszeniu wraz z wymaganymi 

załącznikami. 

 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył ostateczną 

wersję wniosku o powierzenie grantu w formie wydruku z 

generatora wniosków o powierzenie grantu 

udostępnionego przez LGD Miasta Brodnicy                      

wraz z wymaganymi załącznikami. 

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu i załączników  

(jeśli dotyczy).  

3. 
Wniosek o dofinasowanie projektu wraz z załącznikami 

(jeśli dotyczy) został wypełniony w języku polskim. 

 

Ocenie podlega, czy wniosek o powierzenie grantu               

wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) został sporządzony   

w języku polskim (język urzędowy). 

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu i załączników 

(jeśli dotyczy). 

4. 
Czy wniosek o dofinansowanie jest kompletny, 

tj. zawiera wszystkie strony i załączniki (jeśli dotyczy) 

Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie 

projektu zawiera wszystkie strony i załączniki (o ile 

dotyczy) określone w ogłoszeniu o naborze oraz czy 

wszystkie wymagane pola wniosku o dofinansowanie 

są wypełnione. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o 

dofinansowanie 

5. 

Czy wniosek wraz z załącznikami (jeśli dotyczy) 

został opatrzony wymaganymi w Ogłoszeniu podpisami 

i opieczętowany przez uprawniony podmiot. 

Ocenie podlega, czy wniosek o powierzenie grantu 

jest  podpisany przez osobę/y do tego upoważnioną/e.                    

W przypadku podpisania wniosku na podstawie 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 



 
 

pełnomocnictwa, ocenie podlega, czy do wniosku 

(zarówno wersji papierowej jak i elektronicznej) załączone 

jest prawidłowe pełnomocnictwo do wniosku 

o powierzenie grantu. 

wniosku wniosku o powierzenie 

grantu i załączników 

(jeśli dotyczy) oraz 

dokumentów rejestrowym 

wnioskodawcy. 

6. 
Okres i termin realizacji projektu 

jest zgodny z określonym w Ogłoszeniu. 

Ocenie podlega, czy okres i termin realizacji projektu 

jest zgodny z zapisami określonymi w ogłoszeniu 

o naborze. 

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

7. 

Czy projekt jest zgodny 

z Regionalnym Programem Operacyjny 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                         

oraz Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych                   

RPO WK-P 2014-2020 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z RPO WK-P 

na lata 2014-2020 oraz SzOOP działanie 11.1, w zakresie 

m.in.: 

- zgodności z typem beneficjenta; 

- zgodności z typem projektu; 

- zgodności grupy docelowej z typem projektu 

oraz obszarem realizacji projektu; 

- zgodności wysokości wkładu własnego; 

- zgodności z limitami i ograniczeniami w realizacji 

projektu oraz limitami dotyczącymi maksymalnej wartości 

cross-financingu i zakupionych środków trwałych. 

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

8. 

Czy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej                                   

w ramach aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej                              

jest określony na minimalnym wymaganym poziomie. 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.1.1.) 

Kryterium efektywności zatrudnieniowej oznacza odsetek 

uczestników projektu, którzy po zakończeniu udziału           

w projekcie podjęli zatrudnienie. 

Wskaźnik Efektywności Zatrudnieniowej: 

- w odniesieniu do osób lub środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – minimalny 

poziom efektywności zatrudnieniowej, 

- a w odniesieniu do osób o oznaczonym stopniu 

niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością 

intelektualna oraz osób z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi – minimalny poziom efektywności 

TAK / NIE                              

/ NIE DOTYCZY 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

 

(jeśli dotyczy) 



 
 

zatrudnieniowej. 

Pomiar efektywności zatrudnieniowej odbywa się zgodnie 

ze sposobem określonym dla efektywności 

zatrudnieniowej wskazanym w Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku 

pracy na lata 2014-2020. 

Kryterium dotyczy wyłącznie projektów, które zakładają 

aktywizację społeczno-zawodową. 

9. 

 

 

 

Czy wskaźnik efektywności społecznej                                               

jest określony na minimalnym wymaganym poziomie. 

 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.1.1. oraz 1.2.1) 

Efektywność społeczna jest mierzona wśród osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 

które skorzystały z usług aktywnej integracji o charakterze 

społecznym lub edukacyjnym lub zdrowotnym. 

Pomiar efektywności społecznej odbywa się zgodnie            

ze sposobem określonym w 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. 

Wymagany minimalny poziom efektywności społecznej, 

jest zgodny z zapisami ogłoszenia o naborze. 

 

TAK / NIE /                        

NIE DOTYCZY 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

 

(jeśli dotyczy) 

10. 
Czy wniosek o powierzenie grantu jest zgodny z zakresem 

tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze. 

Ocenie podlega weryfikacja czy projekt jest zgodny 

z zakresem tematycznym zawartym w Ogłoszeniu o 

naborze, w tym: 

- typy projektu, 

- typ przedsięwzięcia, 

- poziom dofinansowania (%) projektu (czy nie 

przekracza maksymalnego poziomu dofinansowania 

oraz czy Wnioskodawca ubiega się o minimalny 

poziom dofinansowania), 

- wartość projektu (kwota) mieści się w limicie 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu i ogłoszenia 

o naborze wniosków 

o powierzenie grantu. 

 



 
 

dofinansowania lub wartości projektu wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze 

- okres realizacji projektu (ramy czasowe), 

- minimalne poziomy/wartości wskaźników (rezultatu i 

produktu). 

11. 

Czy Wnioskodawca kwalifikuje się 

do przyznania wsparcia 

zgodnie z SzOOP.  

Ocenie podlega, czy Wnioskodawca kwalifikuje się 

do przyznania wsparcia zgodnie z SzOOP. 

 

Wsparcie mogą uzyskać wszystkie podmioty 

z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób 

prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową 

na podstawie odrębnych przepisów). 

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

12. 
Czy Wnioskodawca prowadzi biuro projektowe 

na terenie powiatu brodnickiego. 

Ocenie podlega, czy w okresie realizacji projektu 

Wnioskodawca prowadzi biuro projektu na terenie 

powiatu brodnickiego. 

W biurze przechowywana jest pełna dokumentacja 

wdrażanego projektu dotycząca realizowanego projektu (z 

wyłączeniem dokumentów, których miejsce 

przechowywania uregulowano odpowiednimi 

przepisami). 

 

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

13. 
Czy Wnioskodawca realizuje projekt 

na obszarze Miasta Brodnica. 

Ocenie podlega, czy zaplanowany projekt będzie 

realizowany na obszarze Miasta Brodnicy. 

Co do zasady wszystkie działania w ramach projektu 

należy realizować na obszarze Miasta Brodnicy,               

tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach                

(np. gdy dana forma wsparcia nie jest dostępna w danym 

obszarze), możliwe jest do zrealizowania poza obszarem.  

Niemniej jednak taka sytuacia wymaga szczegółowego 

uzasadnienia we wniosku o powierzenie grantu. 

 

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 



 
 

14. 

 

Czy uczestnicy projektu kwalifikują się 

do objęcia wsparciem 

w ramach RPO WK-P 2014-2020 i LSR. 

 

Ocenie podlega, czy projekt jest skierowany do osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

i/lub ich otoczenia z terenu objętego LSR (osoby 

zamieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego). 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

15. 

Czy wydatki przewidziane w budżecie projektu 

nie są współfinansowane 

z innych unijnych instrumentów finansowych. 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w Budżecie 

projektu nie są współfinansowane z innych unijnych 

instrumentów finansowych. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie oświadczenia 

stanowiącego integralną 

część wniosku 

o powierzenie grantu. 

16. 

Czy projekt zakłada realizację 

celu głównego (ogólnego) i szczegółowych LSR 

przez osiąganie zaplanowanych w LSR Wskaźników. 

Ocenie podlega zgodność projektu z założonym w LSR: 

celem głównym (ogólnym) oraz odpowiadającymi mu 

celami szczegółowymi i wskaźnikami. 

 

Ocenie podlega również zgodność z określonymi w LSR 

przedsięwzięciami.  

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

17. 

 

Czy 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: 

− art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870), 

− 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), 

− 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). 

 

TAK / NIE                              

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

18. 

 Czy realizacja projektu jest zgodna                                                  

z przepisami art. 65 ust. 6                                                                

i art. 125 ust. 3 lit. e) i f)                                         

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; 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 



 
 

- nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia 

wniosku o dofinansowanie projektu albo że realizując 

projekt przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie 

projektu, 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. 

19. 
Czy wkład własny 

został określony na poziomie nie mniejszym niż 5,00 %. 

Ocenie podlega, czy wkład własny stanowi nie mniej 

niż 5,00 % wydatków kwalifikowalnych. 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

20. 

 

Czy w ramach projektu zapewniono 

trwałość utworzonych miejsc 

świadczenia usług aktywnej integracji 

oraz miejsc świadczenia usług społecznych 

przez okres co najmniej odpowiadający 

okresowi realizacji projektu. 

 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.2.1.) 

 

Ocenie podlega zachowanie trwałości utworzonych 

w ramach projektu miejsc świadczenia usług aktywnej 

integracji oraz miejsc świadczenia usług społecznych 

przez okres co najmniej odpowiadający okresowi 

realizacji projektu. Trwałość musi być zapewniona 

z innego źródła niż środki europejskie. Trwałość 

rozumiana jest jako gotowość do świadczenia usług 

w ramach utworzonych w projekcie podmiotów/miejsc 

w zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach 

projektu i podobnej jakości. 

 

TAK / NIE                             

/ NIE DOTYCZY 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

 

(jeśli dotyczy) 

21. 

 

Jeśli projekt przewiduje realizację podniesienia, 

nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności 

to ich efektem jest uzyskanie kwalifikacji 

lub nabycie kompetencji (w rozumieniu Wytycznych 

w zakresie monitorowania postępu rzeczowego 

realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020), 

Kryterium odnosi się do projektów, w których 

zaplanowano wsparcie w postaci podniesienia, 

nabycia lub uzupełnienia wiedzy lub umiejętności. 

Formalna weryfikacja wiedzy i umiejętności wpłynie 

pozytywnie na zwiększenie wiarygodności 

uzyskanych przez uczestnika projektu kwalifikacji 

i/lub kompetencji. 

TAK / NIE                             

/ NIE DOTYCZY 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

 

(jeśli dotyczy) 



 
 

potwierdzonych formalnym dokumentem 

(np. certyfikatem). 

Uzyskanie kwalifikacji lub kompetencji 

jest każdorazowo weryfikowane 

poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia 

(np. w formie egzaminu). 

 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.1.1.) 

Poprzez uzyskanie kwalifikacji należy rozumieć 

określony zestaw efektów uczenia się (kompetencji), 

których osiągnięcie zostało formalnie potwierdzone 

przez upoważnioną do tego instytucję zgodnie 

z ustalonymi standardami. Nadanie kwalifikacji 

następuje w wyniku walidacji i certyfikacji.  

Kompetencje to wyodrębniony zestaw efektów 

uczenia się. Opis kompetencji zawiera jasno 

określone warunki, które powinien spełniać uczestnik 

projektu ubiegający się o nabycie kompetencji, 

tj. wyczerpującą informację o efektach uczenia się 

oraz kryteria i metody ich weryfikacji. 

Nabycie kompetencji weryfikowane będzie w 4 

etapach: 

Zakres – zdefiniowanie grupy docelowej do objęcia 

wsparciem oraz wybranie obszaru interwencji EFS, 

który będzie poddany ocenie; 

Wzorzec – zdefiniowanie standardu wymagań, 

tj. efektów uczenia się, które osiągną uczestnicy 

w wyniku przeprowadzonych działań projektowych;  

Ocena – przeprowadzenie weryfikacji na podstawie 

opracowanych kryteriów oceny po zakończeniu 

wsparcia udzielanego danej osobie; 

Porównanie – porównanie uzyskanych wyników 

etapu III (ocena) z przyjętymi wymaganiami 

(określonymi na etapie II z efektami uczenia się) 

po zakończeniu wsparcia udzielanego danej osobie.  

 

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania 

kwalifikacji w ramach projektów 

współfinansowanych z Europejskiego Funduszu 

Społecznego zawarte są w dokumencie 

opracowanym przez Ministerstwo Rozwoju 



 
 

dostępnym na stronie LGD. 

22. 

 

Czy projekt jest zgodny 

z przepisami dotyczącymi pomocy publicznej 

lub pomocy de minimis 

 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny 

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju 

z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy 

de minimis oraz pomocy publicznej w ramach 

programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata      

2014-2020 (Dz. U. poz. 1073). 

 

TAK / NIE                             

/ NIE DOTYCZY 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

 

(jeśli dotyczy) 

23. 

 

 

Czy projekt jest zgodny 

z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego 

 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny 

z właściwymi przepisami prawa unijnego                          

i krajowego. 

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

 

24. 

 

 

Czy projekt zakłada prawidłowy poziom 

kosztów administracyjnych 

 

Ocenie podlega czy koszty administracyjne 

w projektach objętych grantem nie przekraczają 20% 

wnioskowanego dofinansowania 

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

 

25. 

Czy projekt jest zgodny z zasadą 

równości szans i niedyskryminacji, 

w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą równości 

szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 

z niepełnosprawnościami, określoną w art. 7 

rozporządzenia 1303/2013 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

26. 

Czy projekt jest zgodny z zasadą 

równości szans kobiet i mężczyzn 

w oparciu o standard minimum. 

Ocenie podlega czy projekt jest zgodny z zasadą równości 

szans kobiet i mężczyzn w oparciu o standard minimum. 

W ramach kryterium weryfikowane będzie spełnienie 

standardu minimum oceniane na podstawie kryteriów 

oceny określonych w Wytycznych w zakresie realizacji 

zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym 

dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 

oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 



 
 

funduszy unijnych na lata 2014-2020. 

Niniejsze kryterium zweryfikować należy na podstawie 

Załącznika nr 1 do niniejszej karty – „Karta oceny 

Standard Minimum”. 

27. 
Czy projekt jest zgodny 

z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z zasadą 

zrównoważonego rozwoju określoną w art. 8 

Rozporządzenia 1303/2013. 

 

Projekty realizowane ze środków UE powinny odbywać 

się przy poszanowaniu czynnika społecznego, 

gospodarczego i ekologicznego. Wnioskodawca powinien 

zadbać o równowagę pomiędzy nimi. Projekty powinny 

budzić świadomość społeczności w zakresie 

odpowiedzialności za środowisko naturalne, przekazywać 

informacje w jaki sposób i w jakim zakresie realizowane 

przedsięwzięcie wpływa na otoczenie. 

 

 

TAK / NIE 

Niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 

wniosku. 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

L O K A L N E    K R Y T E R I A    W Y B O R U 

L.p. KRYTERIUM Uzasadnienie Ocena 
Źródło weryfikacji 

kryterium 

1. 
Budżet – niezbędność wydatków do realizacji 

zaplanowanych działań. 

 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w 

budżecie projektu: 

 

a) czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań 

oraz przyczyniają się do osiągnięcia produktów i 

rezultatów projektu, 

 

b) czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako 
potencjał wnioskodawcy (chyba że stanowią wkład 

własny), 

 

c) czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, 

czasu jego realizacji, 

 

0 do 5 pkt. 

 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

Liczba przyznanych 

punktów: 



 
 

 

 

d) czy są zgodne z Wytycznymi w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 

Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020, 

 

e) czy są zgodne z zapisami ogłoszenia o naborze. 

 

Wszystkie wskazane powyżej kwestie oceniane są łącznie. 

Wnioskowi przyznane zostanie od 0 do 5 pkt. 

 

Przy czym spełnieniu przez dany wniosek punktów d i e jest 

obligatoryjne dla uzyskania wsparcia. 

2. 

Wskaźnik Efektywności Zatrudnieniowej 

w ramach aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej 

 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.1.1.) 

 

Preferowane będą projekty o wyższym wskaźniku 

efektywności zatrudnieniowej tj. odsetek osób 

pracujących po  opuszczeniu programu, w tym osoby z 

grup defaworyzowanych na rynku pracy. 

 

GRUPY DEFAWORYZOWANE: 

• osoby bezrobotne (długotrwale bezrobotne) 

• młodzież po ukończeniu gimnazjum (do 18 r.ż.) 

• osoby z niepełnosprawnościami 

• kobiety powracające na rynek pracy 

• osoby powyżej 50 roku życia 

• rodziny dysfunkcyjne 

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych 

 

Rodzina Dysfunkcyjna - definicja (Rodzina jest systemem, 

więc zaburzone funkcjonowanie jednego z jej członków 

uderza w cały jej system rodzinny, wtedy możemy mówić 

o dysfunkcjonalności takiej rodziny. Zaburzenie 

 

0 pkt – zakładany 

minimalny poziom 

efektywności 

zatrudnieniowej wynosi 

do  30% uczestników 

projektu (z grupy 

defaworyzowanej) 

 

5 pkt – zakładany 

minimalny poziom 

efektywności 

zatrudnieniowej wynosi 

powyżej 30% 

uczestników projektu (z 

grupy defaworyzowanej) 

 

lub 

 

10 pkt – zakładany 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu wraz z załącznikami 

 

(jeśli dotyczy) 



 
 

strukturalne rodziny, np.: zamiana ról – dzieci są 

rodzicami, rodzice dziećmi, centralną postacią jest rodzic 

będący źródłem dysfunkcji (alkoholik, sprawca przemocy 

itd.)  

Dysfunkcje w rodzinie możemy podzielić na cztery duże 

kategorie, które różnicuje zachowanie rodziców: 

zachowanie kompulsywne (uzależnienia, natręctwa), 

przemoc fizyczna (bicie, wykorzystywanie seksualne), 

przemoc emocjonalna (szantaż emocjonalny, odrzucenie 

emocjonalne), wyuczona bezradność (niesprawność 

fizyczna lub/i psychiczna). Ogólnie można powiedzieć, ze 

rodzina dysfunkcyjna to taka, w której stosunki pomiędzy 

członkami rodziny działają jako współuzależnienie, czyli 

opierają się na charakterystycznych regułach takich jak 

kontrola, perfekcjonizm, oskarżenie, zaprzeczenie, 

milczenie, iluzja, niedokończenie oraz brak zaufania. 

Dzieci powielają wzorce od swoich rodziców, dlatego w 

projekcie mogą być objęte całe rodziny dysfunkcyjne. 

Przykłady Rodzin dysfunkcyjnych: 

- z problemem alkoholowym, czyli taka w której jedno 

bądź oboje rodziców uzależniło się od alkoholu, 

- z problemem wykorzystywania seksualnego, czyli taka, 

w której jedno bądź oboje rodziców wykorzystuje 

seksualnie kogoś (współmałżonka, dzieci) w rodzinie, 

- z terrorem psychicznym, czyli taka, w której jedno bądź 

oboje rodziców stosuje przemoc emocjonalną (szantaż, 

zastraszenie itp.) wobec członków swojej rodziny, 

- z przemocą fizyczną, czyli taka, w której jedno bądź 

oboje rodziców bije, maltretuje fizycznie kogokolwiek z 

członków rodziny, 

- z przewlekłą chorobą – jedno bądź oboje rodziców cierpi 

na stałe schorzenie typu stwardnienie rozsiane, cukrzyca 

bądź jest „przykute” do wózka inwalidzkiego, za swój stan 
obarcza winą domowników, staje się centralną postacią w 

rodzinie.) 

 

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – 

definicja: tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie 

minimalny poziom 

efektywności 

zatrudnieniowej wynosi 

powyżej 35% 

uczestników projektu (z 

grupy defaworyzowanej) 

 

 

Liczba przyznanych 

punktów: 



 
 

do ISCED 3 włącznie (Stopień uzyskanego wykształcenia 

jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 

projekcie.- wykształcenie ponadgimnazjalne/ 

ponadpodstawowe (poziom ISCED 3): ma na celu 

uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do 

podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom 

uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia 

zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym 

poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. 

Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 

13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub 

mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest 

to okres 12 lat.) 

3. 

Efektywność Społeczna 

 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.1.1. oraz 1.2.1) 

Preferowane będą projekty o wyższym wskaźniku 

efektywności społecznej. 

 

Do kryterium Efektywności Społecznej wliczani są 

uczestnicy projektu, którzy po jego zakończeniu (zgodnie 

ze ścieżką lub przerwali ze względu na znalezienie pracy) 

dokonali postępu w procesie aktywizacji społeczno-

zatrudnieniowej i zmniejszenia dystansu do zatrudnienia 

lub podjęli dalszą aktywizację. 

 

Efektywność Społeczna jest mierzona wśród osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

objętych usługami aktywnej integracji o charakterze 

społecznym lub edukacyjnym lub zdrowotnym. 

(dokumenty potwierdzające postęp w procesie aktywizacji 

społecznej np.: opinia psychologa, pedagoga, terapeuty, 

pracownika socjalnego o samodzielności potwierdzona 

m.in. zaświadczeniem z różnych instytucji – 

zaświadczenie o podjęciu nauk; zaświadczenie o 

podjęciu/ukończeniu terapii uzależnienia, zaświadczenie o 

rozpoczęciu udziału w zajęciach w ramach CIS, KIS, 

 

0 pkt – zakładany 

minimalny poziom 

efektywności społecznej 

wynosi poniżej 34 %  

uczestników projektu 

(osób zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym), którzy 

skorzystali z usług o 

charakterze społecznym, 

edukacyjnym lub 

zdrowotnym. 

 

5 pkt. – zakładany 

minimalny poziom 

efektywności społecznej 

wynosi 34 %  

uczestników projektu 

(osób zagrożonych 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu wraz z załącznikami  

 

(jeśli dotyczy) 



 
 

zaświadczenie o podjęciu wolontariatu). ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym), którzy 

skorzystali z usług o 

charakterze społecznym, 

edukacyjnym lub 

zdrowotnym. 

 

Liczba przyznanych 

punktów: 

 

 

4. 
Wsparcie grup defaworyzowanych 

wskazanych w LSR. 

Preferuje się objęcie wsparciem grup defaworyzowanych 

wskazanych w LSR, w odniesieniu do celu: 

 

• osoby bezrobotne (długotrwale bezrobotne) 

• młodzież po ukończeniu gimnazjum (do 18 r.ż.) 

• osoby z niepełnosprawnościami 

• kobiety powracające na rynek pracy 

• osoby powyżej 50 roku życia 

• rodziny dysfunkcyjne 

• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych 

 

Rodzina Dysfunkcyjna - definicja (Rodzina jest systemem, 

więc zaburzone funkcjonowanie jednego z jej członków 

uderza w cały jej system rodzinny, wtedy możemy mówić 

o dysfunkcjonalności takiej rodziny. Zaburzenie 

strukturalne rodziny, np.: zamiana ról – dzieci są 

rodzicami, rodzice dziećmi, centralną postacią jest rodzic 

będący źródłem dysfunkcji (alkoholik, sprawca przemocy 

itd.)  

Dysfunkcje w rodzinie możemy podzielić na cztery duże 

kategorie, które różnicuje zachowanie rodziców: 

zachowanie kompulsywne (uzależnienia, natręctwa), 

 

0 pkt – projekt angażuje 

mniej niż dwie grupy 

defaworyzowane  

 

5 pkt – projekt angażuje 

co najmniej dwie grupy 

defaworyzowane 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu wraz z załącznikami  

 

(jeśli dotyczy) 

 

Liczba przyznanych 

punktów: 



 
 

przemoc fizyczna (bicie, wykorzystywanie seksualne), 

przemoc emocjonalna (szantaż emocjonalny, odrzucenie 

emocjonalne), wyuczona bezradność (niesprawność 

fizyczna lub/i psychiczna). 13 Ogólnie można powiedzieć, 

ze rodzina dysfunkcyjna to taka, w której stosunki 

pomiędzy członkami rodziny działają jako 

współuzależnienie, czyli opierają się na 

charakterystycznych regułach takich jak kontrola, 

perfekcjonizm, oskarżenie, zaprzeczenie, milczenie, 

iluzja, niedokończenie oraz brak zaufania. Dzieci 

powielają wzorce od swoich rodziców, dlatego w projekcie 

mogą być objęte całe rodziny dysfunkcyjne. 

Przykłady Rodzin dysfunkcyjnych: 

- z problemem alkoholowym, czyli taka w której jedno 

bądź oboje rodziców uzależniło się od alkoholu, 

- z problemem wykorzystywania seksualnego, czyli taka, 

w której jedno bądź oboje rodziców wykorzystuje 

seksualnie kogoś (współmałżonka, dzieci) w rodzinie, 

- z terrorem psychicznym, czyli taka, w której jedno bądź 

oboje rodziców stosuje przemoc emocjonalną (szantaż, 

zastraszenie itp.) wobec członków swojej rodziny, 

- z przemocą fizyczną, czyli taka, w której jedno bądź 

oboje rodziców bije, maltretuje fizycznie kogokolwiek z 

członków rodziny, 

- z przewlekłą chorobą – jedno bądź oboje rodziców cierpi 

na stałe schorzenie typu stwardnienie rozsiane, cukrzyca 

bądź jest „przykute” do wózka inwalidzkiego, za swój stan 

obarcza winą domowników, staje się centralną postacią w 

rodzinie.) 

 

Osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych – 

definicja: tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie 

do ISCED 3 włącznie (Stopień uzyskanego wykształcenia 

jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa w 

projekcie.- wykształcenie ponadgimnazjalne/ 

ponadpodstawowe (poziom ISCED 3): ma na celu 

uzupełnienie wykształcenia średniego i przygotowanie do 



 
 

podjęcia studiów wyższych lub umożliwienie osobom 

uczącym się nabycia umiejętności istotnych dla podjęcia 

zatrudnienia. Uczniowie przystępują do nauki na tym 

poziomie zwykle pomiędzy 15 a 16 rokiem życia. 

Programy na poziomie ISCED 3 z reguły kończą się 12 lub 

13 lat po rozpoczęciu nauki na poziomie ISCED 1 (lub 

mniej więcej w wieku 18 lat), przy czym najczęściej jest 

to okres 12 lat.) 

5. 

Projekt zakłada organizację 

szkolenia/kursu podnoszącego 

kwalifikacje zawodowe lub kompetencje 

osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym 

 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.1.1) 

 

 

 

 

 

 

Preferowane są projekty, które zakładają 

organizację szkolenia lub kursu podnoszącego 

kwalifikacje zawodowe lub kompetencje osób 

zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

wskazanych w LSR. 

 

Szkolenie lub kurs zakończony uzyskaniem certyfikatu. 

0 pkt – projekt nie 

zakłada organizacji 

szkolenia/kursu 

podnoszącego 

kwalifikacje zawodowe 

lub kompetencje 

5 pkt – projekt zakłada 

organizację 

szkolenia/kursu 

podnoszącego 

kwalifikacje zawodowe 

lub kompetencje 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu wraz z załącznikami  

 

(jeśli dotyczy) 

Liczba przyznanych 

punktów: 

 

6. 

Projekt zakłada organizację 

stażu zawodowego 

dla osób zagrożonych ubóstwem 

i wykluczeniem społecznym. 

 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.1.1) 

 

Preferowane są projekty, które zakładają organizację stażu 

zawodowego dla osób zagrożonych ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym. 

0 pkt – projekt nie 

zakłada organizacji stażu 

zawodowego 

5 pkt – projekt zakłada 

organizację stażu 

zawodowego 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu wraz z załącznikami  

 

(jeśli dotyczy) 

Liczba przyznanych 

punktów: 

 

7. Preferowane są projekty złożone przez  wnioskodawców, 0 pkt – wnioskodawca  Kryterium weryfikacji 



 
 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa                                        

i  uczestniczył w spotkaniu informacyjnym / szkoleniu 

organizowanym przez LGD Miasta Brodnicy. 

którzy co najmniej raz osobiście lub przedstawiciel 

Wnioskodawcy skorzystali z doradztwa udzielanego w 

Biurze LGD Miasta Brodnicy zgodnie z § 9 Regulamin 

Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta 

Brodnicy oraz uczestniczyli w minimum jednym 

spotkaniu informacyjnym / szkoleniu zorganizowanym 

przez LGD Miasta Brodnicy i otrzymali zaświadczenie 

udziału w nim. 

nie korzystał z doradztwa 

i nie uczestniczył w 

spotkaniu 

informacyjnym/ 

szkoleniu 

organizowanych 

przez LGD Miasta 

Brodnicy 

 

2 pkt - wnioskodawca  

korzystał z doradztwa 

 

2 pkt – wnioskodawca 

uczestniczył w spotkaniu 

informacyjnym/szkoleniu 

organizowanych 

przez LGD Miasta 

Brodnicy 

 

Maksymalna liczba 

punktów: 4 pkt. 

w oparciu o dokumentację 

Biura LGD                                   

oraz kopię zaświadczeń               

po odbytym spotkaniu 

informacyjnym / szkoleniu. 

 

Liczba przyznanych 

punktów: 

8. Projekt ma charakter innowacyjny. 

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu, usługi, procesu), 

nowej metody organizacyjnej, organizacji miejsca pracy 

lub stosunkach z otoczeniem, nowatorskich, 

niestandardowych, o eksperymentalnym charakterze, w 

nietypowy sposób podchodzących do lokalnych zasobów, 

tradycji, przyczyniających się do pozytywnych zmian na 

0 pkt. – projekt                                   

nie ma charakteru                   

innowacyjnego 

5 pkt – projekt                                   

ma charakter                   

innowacyjny 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu wraz z załącznikami  

 

(jeśli dotyczy) 

Liczba przyznanych 



 
 

obszarze miasta.  

 

Minimalnym wymogiem zaistnienia innowacji jest, aby 

produkt, proces, metoda organizacyjna były nowe (lub 

znacząco udoskonalone) dla  organizacji. Zalicza się tu 

produkty, procesy i metody, które dana organizacja 

opracowała jako pierwsza, oraz te, które zostały 

przyswojone od innych firm lub podmiotów. 

 

Innowacyjność należy rozpatrywać w odniesieniu do 

obszaru LSR jako całości. 

 

punktów: 

9. 

Czas realizacji projektu grantowego. 

 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.2.1 oraz 1.3.1) 

 

Preferowane są projekty krótsze, które dadzą efekty w 

krótszym czasie, a jednocześnie będą możliwe do 

zamknięcia w ciągu 6 miesięcy (co ważne jest ze 

względów organizacyjnych dla LGD). 

 

0 pkt – powyżej 6 m-cy 

 

5 pkt – do 6 m-cy 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu wraz z załącznikami  

 

(jeśli dotyczy) 

Liczba przyznanych 

punktów: 

 

 

 10. 

Czas realizacji                                                                

projektu grantowego                                                                   

o charakterze społeczno-zawodowym. 

 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.1.1) 

 

 

Preferowane są projekty krótsze, które dadzą efekty w 

krótszym czasie, a jednocześnie będą możliwe do 

zamknięcia w okresie 12 miesięcy  (co ważne jest ze 

względów organizacyjnych dla LGD). 

 

0 pkt – powyżej 12 m-cy 

 

5 pkt – do 12 m-cy 

 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o dofinansowanie 

wraz z załącznikami  

 

(jeśli dotyczy) 

 

Liczba przyznanych 

punktów: 

 

 

 

11. 
Projekt będzie realizowany przy zaangażowaniu 

podmiotów z różnych sektorów. 

Preferowane są projekty realizowane przy zaangażowaniu 

podmiotów z różnych sektorów, tak aby ich 

zaangażowanie trwało przez cały okres realizacji LSR. 

0 pkt – projekt nie 

jest realizowany przy 

zaangażowaniu 

podmiotów z  różnych 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu wraz z załącznikami  



 
 

sektorów 

 

2 pkt – projekt 

jest realizowany przy 

zaangażowaniu 

podmiotów z  różnych 

sektorów 

 

(jeśli dotyczy) 

 

Liczba przyznanych 

punktów: 

 

 

12. 

Projekt realizowany będzie dzięki współpracy 

Wnioskodawcy z podmiotem gospodarczym. 

 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.1.1) 

Preferowane są projekty realizowane przy współpracy 

Wnioskodawcy z podmiotem gospodarczym. 

 

Projekt realizowany przy współpracy na rzecz 

zatrudnienia. 

0 pkt. – Wnioskodawca 

nie zadeklarował 

współpracy z podmiotem 

gospodarczym 

 

5 pkt – zadeklarowana 

współpraca 

Wnioskodawcy 

z podmiotem 

gospodarczym 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu wraz z załącznikami  

 

(jeśli dotyczy) 

 

Liczba przyznanych 

punktów: 

 

 

 

 

13. 

Działania w projekcie dostosowane 

są do potrzeb rynku pracy. 

(Kryterium dotyczy Przedsięwzięcia 1.1.1) 

Preferowane są projekty, których oferta szkoleniowa 

dostosowana została do potrzeb rynku pracy zgodnie z 

zawodami deficytowymi określonymi przez PUP. 

0 pkt – działania w 

projekcie nie są 

dostosowane do potrzeb 

rynku pracy zgodnie 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 



 
 

z zawodami 

deficytowymi 

określonymi przez PUP. 

 

5 pkt – działania w 

projekcie dostosowane są 

do potrzeb rynku pracy 

zgodnie z zawodami 

deficytowymi 

określonymi przez PUP. 

grantu wraz z załącznikami  

(jeśli dotyczy) 

 

Liczba przyznanych 

punktów: 

 

 

 

 

14. 
Preferencja dla podmiotów 

spoza sektora finansów publicznych. 

Preferuje się Projektodawców spoza sektora finansów 

publicznych, w szczególności organizacje pozarządowe. 

0 pkt – Projektodawca 

nie jest spoza sektora 

finansów publicznych 

 

2 pkt - Projektodawca 

jest spoza sektora 

finansów publicznych 

Kryterium weryfikowane 

na podstawie treści 

wniosku o powierzenie 

grantu. 

 

Liczba przyznanych 

punktów: 

 

 

 

 

 



 
 

UWAGA MINIMUM PUNKTOWE: 

a) PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.1.1 - minimum punktowe jakie musi uzyskać projekt stanowi 40% punktów (tj. 25,00 pkt.) z maksymalnej liczby punktów 

wynoszącej: 63 pkt. 

b) PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.1 - minimum punktowe jakie musi uzyskać projekt stanowi 40% punktów (tj. 15,00 pkt.) z maksymalnej liczby punktów 

wynoszącej: 38 pkt. 

c) PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.3.1 - minimum punktowe jakie musi uzyskać projekt stanowi 40% punktów (tj. 13,00 pkt.) z maksymalnej liczby punktów 

wynoszącej: 33 pkt. 



 
 

Załącznik nr 1 - Karta oceny Standard Minimum 

 

Czy projekt należy do wyjątku, co do którego nie stosuje się standardu minimum? 

 

□ TAK □ NIE 

Jeżeli zaznaczono odpowiedź NIE na pytanie powyżej to standard minimum jest spełniony 

w przypadku uzyskania co najmniej 3 punktów  za poniższe kryteria oceny. 

1. We wniosku o dofinansowanie projektu zawarte zostały informacje, które potwierdzają istnienie 

(albo brak istniejących) barier równościowych w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu 

oddziaływania projektu. 

□ 0 □ 1 

2. Wniosek o dofinansowanie projektu zawiera działania odpowiadające na zidentyfikowane bariery 

równościowe w obszarze tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu. 

□ 0 □ 1 □ 2 

3. W przypadku stwierdzenia braku barier równościowych, wniosek o dofinansowanie projektu zawiera 

działania, zapewniające przestrzeganie zasady równości szans kobiet i mężczyzn, tak aby na żadnym 

etapie realizacji projektu tego typu bariery nie wystąpiły. 

□ 0 □ 1 □ 2 

4. Wskaźniki realizacji projektu zostały podane w podziale na płeć i/lub został umieszczony opis tego, 

w  aki sposób rezultaty przyczynią się do zmniejszenia barier równościowych, istniejących w obszarze 

tematycznym interwencji i/lub zasięgu oddziaływania projektu 

□ 0 □ 1 □ 2 

5. We wniosku o dofinansowanie projektu wskazano jakie działania zostaną podjęte w celu zapewnienia 

równościowego zarządzania projektem. 

□ 0 □ 1 

SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW:  

 

 


