
 

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19” 

Załącznik nr 1 

do Regulaminu udzielania grantów 

 w ramach projektu grantowego „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze Europejskie dla Ukrainy. 

Wsparcie Grantowe EFRR dla NGO i JST – infrastruktura społeczna” 

 

 

Kryteria wyboru wniosków o powierzenie grantu 
w ramach Projektu grantowego pn. „Małopolska Tarcza Humanitarna . 

Fundusze Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie Grantowe EFRR dla NGO i JST – 
infrastruktura społeczna”  

 

Kryteria logiczne oceny wniosku o powierzenie grantu 

Kryteria obligatoryjne: Tak/Nie/skierowany 
do wyjaśnienia   

1. Wniosek został złożony w terminie wskazanym w ogłoszeniu i na 
odpowiednim formularzu. 

 

2. Wniosek został wypełniony w języku polskim.  

3. Wniosek został złożony przez podmiot do tego uprawniony 
zgodnie z §6 Regulaminu. 

 

4. Opis działań we wniosku jest zgodny z celem projektu 
grantowego pt. „Małopolska Tarcza Humanitarna. Fundusze 
Europejskie dla Ukrainy. Wsparcie Grantowe EFRR dla NGO i 
JST – Infrastruktura Społeczna”. 

 

5. Wartość grantu jest zgodna z zasadami określonymi w §8 
Regulaminu. 

 

6. Przewidziany okres realizacji zadań opisanych we wniosku jest 
zgodny z §7 Regulaminu. 

 

7. Miejsce realizacji znajduje się na terenie województwa 
małopolskiego. 

 

8. Poprawność  przyjętych wskaźników.  

9. Wnioskodawca  podpisał wszystkie wymagane oświadczenia.  

10. Wnioskodawca w sposób rzeczowy, spójny i racjonalny opisał i 
uzasadnił swoje potrzeby dotyczące wzmocnienia potencjału i  
zwiększenia możliwości i dostępności do niezbędnej 
infrastruktury społecznej w kontekście swojego (podmiotu) 
dotychczasowego doświadczenia we wsparciu osób uciekających 
z Ukrainy po 24.02.22 r. oraz planowanego miejsca realizacji 
działań w kontekście m.in. liczby 
zarejestrowanych/mieszkających w danej gminie/gminach w/w 
osób z Ukrainy. 
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11. Przedstawiono załączniki niezbędne do prawidłowej realizacji 
zadań opisanych we wniosku lub zobowiązanie do ich 
przedłożenia do dnia podpisania umowy o powierzenie grantu. 

 

12. W przypadku, gdy pomoc publiczna nie występuje we wniosku – 
czy przedstawiono uzasadnienie dla braku spełnienia 
przesłanek występowania pomocy publicznej wskazanych w art. 
107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. 

 

13. W przypadku ubiegania się o pomoc de minimis - czy wartość 
wnioskowanej pomocy w ramach niniejszego wniosku łącznie 
z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez jednego 
przedsiębiorcę jest zgodna w właściwymi przepisami prawa 
wspólnotowego i krajowego. 

 

14. Czy ujęte we wniosku koszty wpisują się w zakres zawarty w 
§ 7 Regulaminu oraz są racjonalne, celowe, efektywne i 
oszczędne. 

 

 

Kryteria punktowe oceny wniosku o powierzenie grantu 

Kryterium 1:  

Ilu uchodźcom z Ukrainy, na terenie województwa 

małopolskiego, udzielono wsparcia w zakresie usług bytowych 

(zakwaterowanie i wyżywienie) w Państwa jednostce/organizacji, 

od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.? 

punkty waga łącznie 

A. Nie wspieraliśmy uchodźców z Ukrainy w tym okresie 0 3 0 

B. Wsparcie w przedziale od 1 do 100 osób 1 3 3 

C. Wsparcie w przedziale od 101 do 200 osób 2 3 6 

D. Wsparcie w przedziale od 201 do 300 osób 3 3 9 

E. Wsparcie w przedziale od 301 do 500 osób 4 3 12 

F. Wsparcie w przedziale od 501 do 1000 osób 5 3 15 

G. Wsparcie powyżej 1001 osób 6 3 18 

Kryterium 2:  

Ilu uchodźcom z Ukrainy, na terenie województwa 

małopolskiego, udzielane jest  wsparcie w Państwa 

jednostce/organizacji, według stanu na dzień składania wniosku 

o powierzenie grantu? 

punkty waga łącznie 

A. Aktualnie nie wspieramy uchodźców z Ukrainy 0 2 0 

B. Wsparcie w przedziale od 1 do 100 osób 1 2 2 
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C. Wsparcie w przedziale od 101 do 200 osób 2 2 4 

D. Wsparcie w przedziale od 201 do 300 osób 3 2 6 

E. Wsparcie powyżej 301 osób 4 2 8 

Kryterium 3:  

Ile planuje się do utworzenia miejsc, w których świadczone są 

usługi społeczne (np. miejsca opieki dziennej, żłobkowej, 

przedszkolnej) lub miejsc przeznaczonych do zakwaterowania 

dzięki realizacji grantu (EFRR) do dnia 30 czerwca 2023 r.? 

punkty waga łącznie 

A. Nie planujemy tworzenia miejsc  0 1 0 

B. Utworzenie do 20 miejsc 1 1 1 

C. Utworzenie powyżej 20 miejsc 2 1 2 

 


