
Opis kryteriów wyboru projektów grantowych wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium. 

L.p. Kryterium Uszczegółowienie kryterium/ Sposób 
oceny Uzasadnienie 

Źródło 
danych/Rodzaj 
dokumentów 

potwierdzających 

1.  

Operacje w ramach 
wniosku są 
dedykowane 
grupom 
defaworyzowanym 
 

Wnioskodawca zawarł we wniosku 
informację o działaniach ukierunkowanych 
na zaspokojenie potrzeb grup 
defaworyzowanych ze względu na dostęp 
do rynku pracy, określonych w LSR w 
ramach jednego projektu: 
- osób bezrobotnych – 5 pkt. 
- ludzi młodych do 34 r.ż. – 5 pkt. 
- osób powyżej 50 r.ż. – 5pkt. 
- Nie spełniono warunków określonych dla 
kryterium - 0 pkt. 
Maksymalna ocena 15 pkt. 

 
Operacja przewiduje wsparcie osób z grup 
defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR ze  
względu na dostęp do rynku pracy, tj. : - osób 
bezrobotnych; -ludzi młodych do 34 roku życia,- osób 
powyżej 50 roku życia w ramach jednego projektu.  

Informacje 
zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z 
załącznikami.  
 

2.  

Czas realizacji 
operacji krótszy niż 
12 miesięcy od dnia 
podpisania umowy  
 

Z opisu operacji wynika, że czas realizacji 
operacji jest krótszy lub równy 12 miesięcy  
Tak - 10 pkt. 
Nie - 0 pkt. 
Maksymalna ocena  - 10 pkt. 

Kryterium podyktowane dążeniem do skutecznej i 
efektywnej realizacji założonych wskaźników 
wdrażania LSR 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z 
załącznikami.  

3.  Wnioskowana 
kwota pomocy 

Wnioskowana kwota pomocy wynosi: 
-  poniżej 20 tys. zł- 10 pkt. 
-  od 21 – 25 tys. zł – 5 pkt. 
- powyżej 25 tys. zł. – 0 pkt. 
Maksymalna ocena  - 10 pkt. 

Z uwagi na niewielką ilość środków oraz duże 
zainteresowanie grup społecznych realizacją operacji 
preferowane są operacje o dofinansowaniu do 20 tys. 
zł. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z 
załącznikami.  



4.  

Wnioskodawca jest 
członkiem 
organizacji 
pozarządowej 
  

Wnioskodawca we wniosku o 
dofinansowanie (z uwzględnieniem 
załączników)  zamieścił informację o 
członkostwie w organizacji pozarządowej 
Tak- 10 pkt.  
Nie - 0 pkt. 
Maksymalna ocena 10 pkt.   

Kryterium preferuje operacje, realizowane przez 
Wnioskodawców, którzy są członkami organizacji 
pozarządowej.  Kryterium podyktowane dążeniem do 
pobudzenia aktywności i poszerzenia dialogu 
społecznego, nawiązania więzi lokalnych, wzmocnienia 
umiejętności działania dla realizacji wspólnych celów 
związanych z realizacją LSR. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z 
załącznikami.  
Weryfikacja na 
podstawie danych 
z biura LGD.  

5.  

Operacja przewiduje 
zastosowanie 
rozwiązań 
proekologicznych  w 
zakresie  ochrony 
środowiska lub /i 
przeciwdziałania 
zmianom 
klimatycznym 
 

Wnioskodawca we wniosku o 
dofinansowanie (z uwzględnieniem 
załączników) zamieścił informację o 
planowanych rozwiązaniach w zakresie 
ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania 
zmianom klimatycznym  
Tak - 10 pkt.  
Nie -  0 pkt. 
Maksymalna ocena  - 10 pkt. 

Kryterium preferuje operacje, które bezpośrednio 
przyczynią się do ochrony środowiska lub/ i klimatu lub 
pośrednio uwzględnia technologie wpływające na 
oszczędność energii lub ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji). Punktowane będą operacje 
zawierające elementy  ograniczające emisję 
szkodliwych pyłów, zanieczyszczeń oraz odpadów.  
Ochrona klimatu będzie wspierana przez punktowanie 
wykorzystania w realizowanych operacjach działań 
bądź technologii ograniczających zużycie wody, energii 
lub operacje zakładające wykorzystanie  lub 
promowanie rozwiązań opartych na odnawialnych 
źródłach energii.  W diagnozie zidentyfikowano obszar 
LGD jako posiadający bardzo dobre  warunki do 
stosowania OZE. Kryterium wspomaga osiągnięcie 
celów przekrojowych PROW. Kryterium adekwatne do 
wskaźnika rezultatu związanego z ochroną klimatu i 
środowiska. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z 
załącznikami.  
 
 



6.  

Wnioskodawca 
korzystał ze spotkań 
konsultacyjno – 
doradczych lub/i                              
doradztwa 
indywidualnego w 
biurze LGD 
 

Wnioskodawca korzystał ze spotkań 
konsultacyjno – doradczych lub/i                              
doradztwa indywidualnego w biurze LGD 
do ocenianego wniosku: 
- korzystał z doradztwa indywidualnego w 
biurze LGD  i  spotkań konsultacyjno – 
doradczych – 10 pkt. 
- korzystał z doradztwa indywidualnego w 
biurze LGD – 5 pkt. 
-  Nie spełniono warunków określonych dla 
kryterium - 0 pkt. 
Maksymalna ocena  - 10 pkt. 

Preferuje się operacje Wnioskodawców korzystających 
z oferty doradztwa lub/ i spotkań konsultacyjno - 
doradczych do ocenianego wniosku prowadzonych 
przez biuro LGD. Dążenie do jak najlepszej jakości 
wniosków, sprawnego funkcjonowania biura i Rady, 
oceny większej ilości wniosków przy zachowaniu tego 
samego czasu na ocenę, skrócenie czasu oceny 
formalnej wniosków o dofinansowanie. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z 
załącznikami. Lista 
osób 
korzystających  z 
doradztwa 
prowadzona przez 
biuro, przekazana 
Radzie na 
posiedzenie. 

7.  

Wnioskodawca jest 
Organizacją 
Pozarządową  
 

Wnioskodawca we wniosku o 
dofinansowanie (z uwzględnieniem 
załączników)  wykaże , iż jest organizacją 
pozarządową 
Tak - 10 pkt.  
Nie – 0 pkt. 
Maksymalna ocena 10 pkt.   

Preferowane operacje, których wnioskodawcą jest 
organizacja pozarządową, co gwarantuje większy 
dostęp społeczeństwa do realizowanych projektów. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z 
załącznikami.  

8.  

Operacja zakłada 
promocję obszaru 
poprzez wydane 
publikacji z zakresu 
historii, kultury i 
turystyki* 
 

Operacja zakłada promocję obszaru 
poprzez wydane publikacji z zakresu 
historii, kultury i turystyki 
Tak – 10 pkt 
Nie – 0 pkt.  
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Powiązanie z diagnozą i analizą SWOT, Preferencje dla 
operacji zakładających promocję obszaru poprzez 
wydanie publikacji z obszaru historii, kultury i turystyki.  

Weryfikacja 
zapisów wniosku 
dofinansowanie  
wraz z 
załącznikami.  
* Kryterium stosuje 
się w zależności 
od zakresu naboru 
grantowego 
 

9.  

Operacja zakłada 
rozwój i promocję 
lokalnych 
produktów i 
dziedzictwa 

Operacja zakłada rozwój i promocję 
lokalnych produktów I dziedzictwa 
kulturowego obszaru 
Tak – 10 pkt.; Nie – 0 pkt. 
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Powiązanie z diagnozą i analizą SWOT, Preferowane 
operacje, które dotyczą rozwoju i promocji lokalnych 
produktów I dziedzictwa kulturowego obszaru.  
 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z 



kulturowego 
obszaru* 

załącznikami.  
* Kryterium stosuje 
się w zależności 
od zakresu naboru 
grantowego 

10.  

Operacja zakłada 
działania edukacyjne 
I integracyjne dla 
grup 
defaworyzowanych 
* 
 

Operacja zakłada działania edukacyjne i 
integracyjne dla grup defaworyzowanych 
Tak – 10 pkt. 
Nie – 0 pkt. 
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Preferowane operacje, które dotyczą działań 
edukacyjnych i integracyjnych dla grup 
defaworyzowanych zdefiniowanych w LSR. Operacja 
przewiduje wsparcie osób z grup defaworyzowanych 
zdefiniowanych w LSR ze względu na dostęp do rynku 
pracy, tj. : - osób bezrobotnych; -ludzi młodych do 34 
roku życia,- osób powyżej 50 roku życia. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z 
załącznikami. 
* Kryterium stosuje 
się w zależności 
od zakresu naboru 
grantowego 

11.  

Operacja zakłada 
wzmocnienie 
kapitału 
społecznego poprzez 
rozwój potencjału 
organizacji 
pozarządowych na 
obszarze LSR* 

Operacja zakłada wzmocnienie kapitału 
społecznego poprzez rozwój potencjału 
organizacji pozarządowych na obszarze 
LSR 
Tak – 10 pkt.  
Nie -  0 pkt.  
Maksymalna ocena 10 pkt. 

Powiązanie z diagnozą i analizą SWOT. W ramach 
naboru preferowane będą operacje, ukierunkowane na 
rozwój potencjału organizacji pozarządowych na 
obszarze LSR. Organizacje pozarządowe wg 
mieszkańców najefektywniej promują obszar oraz 
integrują społeczność lokalną, a także zapewniają 
szeroki dostęp do realizowanych działań. 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z 
załącznikami. 
* Kryterium stosuje 
się w zależności 
od zakresu naboru 
grantowego 

12.  

Zaplanowane 
działania 
informacyjne  
i promocyjne o 
źródłach  
finansowania 

Operacja w opisie przewiduje  
- upowszechnianie  informacji dotyczącej 
realizacji operacji wraz z podaniem źródła 
finansowania zawierającą logo i informację 
o LGD  podczas realizacji grantów, na 
publikowanych materiałach i stronie 
internetowej wnioskodawcy –15 pkt. 
- upowszechnianie  informacji dotyczącej 
realizacji operacji wraz z podaniem źródła 
finansowania zawierającą logo i informację 
o LGD  na stronie internetowej 

Preferencja dla operacji, w których zaplanowano 
działania informacyjne oraz promocyjne o źródłach 
finansowania operacji. Kryterium różnicujące 
podyktowane dążeniem do wzrostu rozpoznawalności 
LGD na obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju.  
 
 

Informacje 
zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z 
załącznikami.  



 

grantobiorcy i w prasie lokalnej – 10 pkt. 
- upowszechnianie  informacji dotyczącej 
realizacji operacji wraz z podaniem źródła 
finansowania zawierającą logo i informację 
o LGD  na stronie internetowej 
grantobiorcy - 5 pkt. 
- Nie spełniono warunków określonych dla 
kryterium - 0 pkt. 
Maksymalna ocena 15 pkt. 


