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„POMOCNIK” DO FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO 

 

Kategoria infrastruktura techniczna: 
1) pomysłowość, modelowość (wzorcowość) i innowacyjność wynikająca z zastosowanych 

przy realizacji technik: dotyczy ilości nowych technik, procesów technologicznych 

zastosowanych w trakcie realizacji projektu; powstania nowych organizacji, marek i produktów  

w wyniku realizacji projektu. 

2) funkcjonalność i poziom wykorzystania po zakończeniu: użyteczność powstałej 

infrastruktury dla różnych grup odbiorców. 

3)  partnerstwo przy realizacji: odnosi się do organizacji, osób, instytucji, z różnych dziedzin 

życia społecznego i gospodarczego zaangażowanych w planowanie i realizację działań. 

4) zasięg (obszar realizacji) projektu: wynika z miejsca realizacji inicjatywy oraz jej 

oddziaływania i znaczenia  w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej. 

5) użyteczność, dostępność dla osób niepełnosprawnych: rozumie się jako możliwość 

korzystania z infrastruktury przez osoby o różnym stopniu i rodzaju niepełnosprawności oraz 

zaangażowaniu niepełnosprawnych w realizację projektu. 

6) wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w tym tworzenie nowych miejsc pracy: dotyczy 

znaczenia powstałej infrastruktury dla rozwoju regionu np. ożywienia sektora gospodarczego, 

stworzenia nowych miejsc pracy, czy też różnicowania dochodów osób mieszkających na terenie 

realizacji projektu. 

7)  wpływ na politykę horyzontalną regionu, w szczególności w zakresie rozwoju obszarów 

wiejskich oraz ochrony środowiska: zgodnie z założeniami polityki horyzontalnej UE 

podejmowane inicjatywy powinny promować/wdrażać zasadę równości szans i pozytywnie 

oddziaływać na rozwój obszarów wiejskich, rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz ochronę 

środowiska. 

 

Kategoria infrastruktura społeczna: 
1) polityka równości szans w realizacji projektu: oddziaływanie projektu na różne grupy 

społeczne, opis grup zaangażowanych w planowanie projektu i korzystających z powstałej 

infrastruktury.  

2) użytkownicy powstałej infrastruktury: wskazanie kryterium wieku lub przynależności do 

danej grupy społecznej, będącej grupą docelową zrealizowanej inicjatywy. 

3) podjęcie działań w projekcie niwelujących dyskryminację społeczną: rozumie się  jako 

skierowanie projektu do szerokiej grupy odbiorców, reprezentujących różne kręgi społeczne, 

mniejszości narodowe.  

4) wpływ projektu na wzrost aktywności lokalnej przedsiębiorczości: wskazanie działań jakie 

w trakcie przygotowania/realizacji projektu zostały podjęte na rzecz wzrostu aktywności lokalnej 

przedsiębiorczości, czyli współpraca z lokalnym sektorem gospodarczym, likwidacja barier  

w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz promocja samozatrudnienia lub różnych form 

działalności gospodarczej. 

5) zastosowanie zasad partycypacyjnych na etapie przygotowywania projektu: dotyczy 

podjętych konsultacji społecznych oraz sposobu informowania lokalnego społeczeństwa 

o realizacji projektu. 



6) nawiązanie partnerstwa z organizacjami działającymi na rzecz integracji społecznej: 

udział organizacji prospołecznych, pozarządowych w planowaniu lub realizacji działań. 

7) zasięg (obszar realizacji) projektu: wynika z miejsca realizacji inicjatywy oraz jej 

oddziaływania i znaczenia  w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej. 

8) zaangażowanie innych osób niż wnioskodawca do realizacji projektu: wskazanie osób, 

organizacji, jednostek z różnych sektorów życia społecznego i gospodarczego biorących udział  

w projekcie na każdym etapie jego wdrażania. 

9) zatrudnienie osób bezrobotnych do realizacji projektu: podanie charakteru  

zatrudnienia/zaangażowania bezrobotnych w realizację zaplanowanych działań. 

10) powstanie nowych miejsc pracy dzięki realizacji projektu: opis nowych miejsc pracy, które pojawiły 

się dzięki powstałej infrastrukturze. 

11) uwzględnienie działań równościowych w promocji projektu: określenie zasad promocji projektu pod 

względem wykorzystania różnego typu mediów, wskazania różnych grup odbiorców, języka 

równościowego. 

12) wpływ projektu na wzrost aktywności społeczności lokalnej: wskazanie nowych inicjatyw, 

stowarzyszeń, działań wynikających z realizacji projektu i przyczyniających się do wzrostu aktywności 

społeczności lokalnej. 

13) przygotowanie projektu wg zasad empowermentu: zastosowanie zasady empowermentu według 

której autorzy projektu tworzą go wspólnie/współpracują z uczestnikami planowanych działań, biorą pod 

uwagę ich opinie, potrzeby; potencjalni beneficjenci współdecydują o rodzaju i charakterze inicjatywy.    

14) zastosowanie innowacji społecznych w projekcie: dotyczy  określenia, nowej, nietypowej, dotąd 

niezaangażowanej grupy docelowej, nowego problemu i nowych metod rozwiązania trudnych kwestii 

społecznych. 

  

Kategoria infrastruktura ekologiczna: 
1) realizacja projektu zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego: opis zastosowania zasad 

zrównoważonego rozwoju w planowaniu i realizacji projektu, rozumianego jako zachowanie 

równowagi pomiędzy środowiskiem naturalnym, sektorem gospodarczym i społecznym, 

funkcjonujących jako jeden system. 

2) partnerstwo w projekcie z organizacjami prowadzącymi działania proekologiczne: 

wskazanie organizacji i instytucji prowadzących działania związane z ekologią, które brały udział 

we wdrażaniu projektu. 

 3) ekoinnowacyjność projektu: dotyczy ilości nowych technik, procesów technologicznych, 

zawiązanych z ochroną środowiska zastosowanych w trakcie realizacji projektu; powstania 

nowych organizacji, marek i produktów proekologicznych w wyniku realizacji projektu. 

4)  zgodność projektu z dokumentami JST lub Lokalnymi Strategiami Rozwoju dla LGD: 

wskazanie dokumentów opracowanych dla jednostek samorządu terytorialnego lub Lokalnych 

Grup Działania, które zostały uwzględnione w tworzeniu projektu.  

5) udział społeczeństwa w planowaniu projektu: opis podjętych konsultacji społecznych. 

6) zasięg (obszar realizacji) projektu: wynika z miejsca realizacji inicjatywy oraz jej 

oddziaływania i znaczenia  w skali lokalnej, regionalnej i międzynarodowej. 

7) wpływ realizacji projektu na prośrodowiskowe zmiany w strukturze lokalnej 

przedsiębiorczości: opisanie wpływu projektu i jego efektów na zmiany w lokalnych 

przedsiębiorstwach uwzględniające zasady ekologii. 

8) wpływ realizacji projektu na poprawę stanu środowiska naturalnego: kryterium to dotyczy 

wskazania pozytywnego wpływu projektu na poszczególne elementy środowiska naturalnego. 

9) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w powstałej infrastrukturze: opis 

zastosowanych odnawialnych źródeł energii podczas realizacji projektu i wykorzystywanych do 

eksploatacji infrastruktury.  

10) podjęcie w projekcie działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska: należy 

wymienić podjęte działania edukacyjne oraz wskazać ich grupę docelową.  

11) powiązanie projektu z innymi działaniami (kompleksowość projektu): opisanie charakteru 

projektu pod względem kompleksowości zrealizowanej inicjatywy oraz powiązania z innymi, 

wcześniejszymi działaniami i projektami.  


