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Lokalne kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą 

ustalania lub zmiany kryteriów wyboru 
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LP 
Nazwa kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryterium oraz skala punktowa 

KRYTERIA HORYZONTALNE 

1. 

PROJEKT SPRZYJA OCHRONIE ŚRODOWISKA 
LUB KLIMATU 

W opisie projektu jednoznacznie wskazano zakres lub elementy kosztów, stanowiące działania/ urządzenia 

/ technologie pozytywnie wpływające na ochronę środowiska naturalnego lub zmiany klimatu, (punktację 

przyznaje się w zależności od zaangażowania i działań wskazanych w projekcie na ochronę środowiska i 

ekologię w stosunku do planowanych kosztów ) 

 

4 pkt - Projekt  ma bezpośredni, pozytywny wpływ na ochronę 

środowiska, klimatu 

2 pkt – Projekt ma pośredni wpływ na ochronę środowiska, 

klimatu 

1 pkt - Projekt ma wpływ na przeciwdziałanie zjawisku smogu 

0 pkt - Projekt jest neutralny pod kątem ochrony środowiska, 

klimatu 

 

2. 

INNOWACYJNOŚĆ PROJEKTU 
 

W opisie projektu / biznesplanie / arkuszu dodatkowym  / opinii o innowacyjności precyzyjnie opisano 

zakres i charakter innowacyjności 

 

 
6 pkt - Operacja ma charakter innowacyjny na skalę powiatu, województwa 

4 pkt - Operacja ma charakter innowacyjny na skalę gminy 

2 pkt - Operacja ma charakter innowacyjny na skalę miejscowości 

0 pkt - Operacja nie ma charakteru innowacyjności 
 

3. 

WKŁAD WŁASNY W REALIZACJĘ PROJEKTU 
 

Wkład własny obliczany jako procent kosztów kwalifikowanych. 
Wkładem własnym oprócz finansowego może być rzeczowy lub wolontariat odpowiednio przeliczony i 

ujęty we wniosku o powierzenie grantu. 

5 pkt - udział wkładu własnego w realizację operacji jest wyższy od wymaganego powyżej 5 % kosztów 
kwalifikowalnych 
2 pkt - udział wkładu własnego w realizację operacji jest wyższy od wymaganego do 5 % kosztów 
kwalifikowalnych (włącznie) 
0 pkt - udział wkładu własnego w realizację operacji jest równy wymaganemu 

4. 
WYKONALNOŚĆ OPERACJI 
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Za kompletne dokumenty uznaje się załączenie wszystkich załączników do wniosku, zgodnie z 

charakterem wniosku, w tym w zależności od projektu: 

- dokumentacji technicznej, programu funkcjonalno - użytkowego 

- pozwolenia na budowę / zgłoszenia właściwemu organowi zamiaru wykonania robót budowlanych, 

- kosztorysu, 

- biznesplanu 

 

 
5 pkt - złożone przez Wnioskodawcę dokumenty są kompletne  i potwierdzają wykonalność operacji 
0 pkt - złożone przez Wnioskodawcę dokumenty są niekompletne i nie uzasadniają wykonalności operacji 

5. 

PARTNERSTWO PROJEKTOWE 
 
Partnerstwo potwierdzone listami intencyjnymi, deklaracjami, umowami Partnerstwa. Uznanie 

Partnerstwa wymaga wskazania zaangażowania Partnerów co najmniej na etapie przygotowania i 

realizacji projektu, każdy partner ma istotny wkład w realizację projektu i osiągnięcie celów i rezultatów, 

partnerstwo jest wiążącym zobowiązaniem. 

 

3 pkt - projekt angażuje 3  Partnerów 
2 pkt - projekt angażuje 2 Partnerów 
1 pkt - projekt  angażuje 1 Partnera 
0 pkt - projekt jest realizowany samodzielnie przez Wnioskodawcę, bez zaangażowania Partnerów 

6. 

PRZEJRZYSTOŚĆ BUDŻETU 
 

Racjonalność budżetu wynika z  uzasadnionych kosztów zaplanowanych do poniesienia w ramach 
operacji, jest właściwie przeliczony 
 

1 pkt - budżet czytelny, racjonalny, uzasadniono koszty zaplanowane do poniesienia 
0 pkt - budżet nieczytelny, nieracjonalny, sporządzony w sposób niedbały 

7. 

KONSULTACJA WNIOSKU  
 

Ewidencja w Biurze LGD ZL 
 

2 pkt - Beneficjent brał udział w szkoleniu prowadzonym przez Biuro LGD ZL, w ramach wdrażania 

działań LSR, i otrzymał stosowne zaświadczenie z ww. szkolenia oraz konsultował wniosek przynajmniej 

1 raz w Biurze LGD ZL; lub wniosek był konsultowany w Biurze LGD ZL dwa razy w sposób osobisty 

(nie podlegają punktacji konsultacje e-mail) 
1 pkt - Wniosek był konsultowany w Biurze LGD ZL jeden raz w sposób osobisty (nie podlegają 

punktacji konsultacje e-mail) 

0 pkt - Wniosek nie był konsultowany w sposób osobisty, beneficjent nie brał udziału w szkoleniu 

8. 

OPIS PROJEKTU 
 

Przemyślany i przekonywujący plan działania, wykonalność projektu, realne i mierzalne produkty 
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3 pkt - Opis projektu zawiera przemyślany i przejrzysty opis działań, który ma odzwierciedlenie w 
pozostałych punktach wniosku, odnosi się do budżetu 
0 pkt - Opis projektu jest nieprzejrzysty, niekompletny i niema odniesień do budżetu 

Do uzyskania: max 30 pkt/min 12 pkt 

 

 

 

LP 

Nazwa kryterium oceny, wyjaśnienie tego kryterium oraz skala punktowa 
KRYTERIA JAKOŚCIOWE 

UDZIAŁ SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WE WDRAŻANIU LSR /  

/MAŁE GRANTY/OPERACJE WŁASNE 

1. 

MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI 

Na podstawie wniosku o dofinansowanie 

3 pkt - operacja będzie realizowana w miejscowości do 999 mieszkańców 

2 pkt - operacja będzie realizowana w  miejscowości liczącej od 1 tyś. do 5 tyś. mieszkańców 

1 pkt - operacja będzie realizowana w  miejscowości liczącej powyżej 5 tyś. mieszkańców 

2. 

ZASIĘG OPERACJI 

Na podstawie opisu we wniosku o dofinansowanie  

6 pkt - zasięg działań projektowych obejmuje cały obszar LGD 

4 pkt - zasięg działań obejmuje więcej niż 1 gminę 

2 pkt - zasięg działań obejmuje więcej niż 1 miejscowość z obszaru gminy 

3. 

DOŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY 

Na podstawie wniosku o dofinansowanie i załączników do wniosku można wywnioskować jakie 

doświadczenie posiada wnioskodawca 

2 pkt - wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów, pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych, koordynowaniu projektów 

0 pkt -wnioskodawca nie posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów, pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych, koordynowaniu projektów 
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4. 

ZACHOWANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I/LUB HISTORYCZNEGO I/LUB PRZYRODNICZEGO 

Z opisu projektu wyraźnie musi wynikać wykorzystanie dziedzictwa kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego 

3 pkt - operacja zakłada bezpośrednie wykorzystanie dziedzictwa 

kulturowego/historycznego/przyrodniczego (z opisu wynika jasno w jaki sposób ww. zasób będzie 

wykorzystany) 

0 pkt - operacja nie zakłada wykorzystania dziedzictwa kulturowego/historycznego/przyrodniczego 

5. 

RODZAJ DZIAŁAŃ, CZAS TRWANIA PROJEKTU, TRWAŁOŚĆ PROJEKTU 

Preferowane są projekty cykliczne, wielozadaniowe, rozbudowane pod względem czasowym, które będą 

realizowane samodzielnie przez beneficjenta  w okresie późniejszym 

2 pkt - projekt zakłada działania cykliczne, wielozadaniowe, wieloetapowe 

1 pkt - projekt zakłada działanie jednorazowe, jednozadaniowe 

1 pkt - projekt będzie realizowany jako kontynuacja w latach kolejnych (ze środków własnych lub 

zewnętrznych) 

0 pkt - projekt nie będzie realizowany jako kontynuacja w latach kolejnych (ze środków własnych lub 

zewnętrznych) 

 

ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE W REALIZACJĘ PROJEKTU, ODBIORCY DZIAŁAŃ 

Na podstawie wniosku o dofinansowanie, praca własna musi być opisana w treści projektu i wykazana w 

budżecie - zgodnie zasadami obowiązującymi w konkursie (oba czynniki łącznie) 

3 pkt - w projekcie wykazano zaangażowanie społeczne osób zaliczanych do grup defaworyzowanych (praca 

własna) w jego realizację                                                                                                                                                     

2 pkt - w projekcie wykazano zaangażowanie społeczne (praca własna) w jego realizację.                                                  

0 pkt - w projekcie nie przewidziano bezpośredniego zaangażowania mieszkańców w jego realizację (praca 

własna) 

Beneficjentami projektu (odbiorcami) są osoby z grup defaworyzowanych: 

1 pkt - osoby długotrwale bezrobotne 

1 pkt - osoby niepełnosprawne 
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1 pkt - osoby nieposiadające kwalifikacji zawodowych 

1 pkt - kobiety bezrobotne 

1pkt - osoby powyżej 50 roku życia 

1 pkt - młodzież  

Do uzyskania: max 26 pkt/ min 11 pkt  

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów. 

Kryteria wyboru grantobiorców zostały opracowane przez Zarząd LGD na podstawie diagnozy i analizy SWOT i 
skonsultowane z Grupą Roboczą oraz lokalną społecznością za pomocą strony internetowej LGD. Szczegółowe wytyczne, na 
podstawie których ustalono kryteria zwiera rozdział VI LSR. Dla każdego kryterium ustalono minimalny próg punktowy, jaki 
musi spełniać wniosek, aby mógł być wybrany do finansowania. Kierowano się w tym przypadku określonymi kryteriami, 
które muszą być spełnione, ważnymi z punktu widzenia LGD dla realizacji określonego celu, a wynikającymi                   z 
analizy SWOT i diagnozy obszaru. 

Zgodnie ze statutem LGD Zarząd stowarzyszenia kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami 
Walnego Zebrania, tym samym odpowiada za realizację celów LGD oraz koordynowanie prac nad wdrażaniem lokalnej 
strategii rozwoju. W tych kompetencjach Zarządu mieści się także prawo występowania z inicjatywą w sprawie zmiany 
lokalnych kryteriów wyboru operacji.  

Przesłanki do ewentualnej zmiany kryteriów wyboru mogą być następujące: 

1. Na wniosek co najmniej połowy członków Rady LGD. 

2. W ramach ewaluacji rocznej, na podstawie raportu cząstkowego zawierającego wnioski i rekomendacje dotyczące 
lokalnych kryteriów wyboru. 

Jeżeli Zarząd LGD, po weryfikacji w/w przesłanek, uzna je z zasadne: 

1. Przygotowuje propozycję zmian danych kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oraz przedstawia je do konsultacji 
społecznych przy pomocy określonych w planie komunikacji środków przekazu. 

2. Po przeprowadzonych konsultacjach społecznych, Zarząd przygotowuje wniosek do instytucji wdrażającej o wyrażenie 
zgody na zmianę kryteriów wyboru operacji. 

3. Po uzyskaniu zgody instytucji wdrażającej Zarząd podejmuje uchwałę w sprawie zmiany kryteriów. 

4. Informuje, że za pomocą elektronicznych środków przekazu (w tym stron internetowych, portali społecznościowych,                      
e-maili) członków LGD i potencjalnych beneficjentów o tej zmianie. 

 

 


