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– kryteria wyboru grantobiorców  

Kryterium Opis kryterium 

Miejsce realizacji projektu  

- miejscowości zamieszkałe przez mniej niż 5 tys. 

mieszkańców –1pkt 

- pozostałe miejscowości – 0 pkt. 

Ocenie podlega miejsce lokalizacji operacji, 

preferowane będą miejscowości wiejskie 

Operacja jest innowacyjna: 

- w skali powiatu – 2 pkt. 

- w skali gminy – 1 pkt. 

- nie jest innowacyjna – 0 pkt. 

Innowacyjność związana z nowatorskimi 

sposobami wykorzystania elementów tradycji 

obszaru LGD Ponidzie. Innowacyjnym 

wykorzystaniem lokalnych zasobów: 

przyrodniczych, kulturowych, oraz związanych z 

lokalnym dziedzictwem kulinarnym.    

Wnioskodawca jest zobowiązany uzasadnić/ 

udokumentować innowacyjność projektu. 

Działalność, której dotyczy operacja przewiduje 

zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

Tak – 1 pkt. 

Nie – 0 pkt.   

 

Operacja oceniana jest pod kątem zastosowania 

rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska 

lub klimatu, realizacji działań z zakresu 

rozwiązań ekologicznych, w tym podnoszenia 

świadomości ekologicznej, itp. Wnioskodawca 

jest zobowiązany zaplanować i opisać we 

wniosku o przyznanie grantu działania 

informujące o zastosowaniu rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub 

przeciwdziałanie zmianom klimatu.. Brak opisu 

działań a w przypadku zakupów brak ich w 

zestawieniu rzeczowo- finansowym skutkuje nie 

przyznaniem punktów 

Wysokość wnioskowanej kwoty 

- poniżej 10 000 zł – 3 pkt. 

- od 10 000 do 20 000 zł – 2 pkt.  

- powyżej 20 000 zł –1 pkt. 

 

Ocenie podlega wysokość wnioskowanej kwoty 

a tym samym racjonalność wykorzystywania 

środków 

 

Działalność, której dotyczy operacja, przyczyni się do 

zwiększenia kwalifikacji mieszkańców, pobudzenia 

aktywności grup defaworyzowanych i wzmocnienia ich 

więzi z miejscem zamieszkania:  

- działania skierowane do 3 grup defaworyzowanych- 3 pkt. 

- działania skierowane do 2 grup defaworyzowanych- 2 pkt. 

- działania skierowane do 1grupy defaworyzowanych- 1 pkt. 

 

  

Oceniany jest wpływ realizacji operacji na grupy 

defaworyzowane. Preferowane są te operacje, 

które kierują swoje działania do grup 

defaworyzowanych (osób 50+, osób młodych do 

26 roku życia, niepełnosprawnych, 

bezrobotnych, przedsiębiorców oraz organizacji 

pozarządowych) w celu przybliżania wiedzy o 

regionie, aktywizowania do inicjatyw 

społecznych, upowszechniania projektów 

międzypokoleniowych. W opisie operacji należy 

wyszczególnić, do jakich grup 

defaworyzowanych dedykowany jest projekt 

 *Realizacja wskaźników produktu przewidzianych w 

LSR: 

- wskaźnik produktu, który realizować będzie operacja, nie był 
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wcześniej zrealizowany w ramach innych operacji – 3 pkt.. 

- wskaźnik produktu, który realizować będzie operacja, był 

wcześniej zrealizowany w ramach innych operacji – 0 pkt. 

 

Premiowane są te operacje, których wskaźniki 

produktu przewidziane w LSR w okresie 

programowym 2014-2020 nie były realizowane 

Członkowstwo grantobiorcy w LGD: 

- członkowstwo powyżej 3 lat – 2 pkt. 

- członkowstwo powyżej 1 roku do 3 lat – 1 pkt. 

- pozostali beneficjenci – 0 pkt. 

 

Ocenie podlega status wnioskodawcy, jako 

członka Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

PONIDZIE (na podstawie zestawienia) 

 

Grantobiorca korzystał z doradztwa prowadzonego przez 

pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu  

- Grantobiorca korzystał z doradztwa w biurze lub 

uczestniczył w spotkaniu informacyjnym- 1 pkt. 

- Grantobiorca uczestniczył w spotkaniu i korzystał z 

doradztwa w biurze- 2 pkt. 

Grantobiorca nie uczestniczył w spotkaniu i nie korzystał z 

doradztwa- 0 pkt. 

 

 

Ocenie podlega uczestnictwo grantobiorcy (osoby 

upoważnionej zgodnie z zapisem w KRS) w 

konsultacjach i szkoleniach organizowanych 

przez LGD PONIDZIE w celu uzyskania 

pomocy/informacji niezbędnych do 

prawidłowego przygotowania wniosku (na 

podstawie wypełnionej karty udzielonego 

doradztwa/listy obecności ze szkolenia). Za 

doradztwo udzielane w dniu składania wniosku 

nie będą przyznawane punkty. 

Kryterium wskazuje na świadome korzystanie ze 

środków w ramach LSR. Korzystanie z doradztwa 

zapobiega popełnianiu błędów przy tworzeniu 

wniosku, a tym samym daje większą szansę na 

uzyskanie wsparcia.  Ponadto, dzięki doradztwu, 

tworzone projekty będą odpowiadać na 

zdiagnozowane potrzeby. 

Kompletność wniosku: 

 

Tak – 2 pkt. 

Nie – 0 pkt.  

Ocenie podlega kompletność załączonej do 

wniosku dokumentacji, rozumianej jako: 

- obowiązujące załączniki 

- dodatkowa dokumentacja wynikająca ze 

specyfiki realizowanej operacji, czyli regulaminy, 

harmonogramy, kosztorysy, oferty itp. 

- wyczerpujący opis operacji. 

 

Operacja realizowana będzie w partnerstwie z innymi 

podmiotami, niezależnymi od wnioskodawcy, działającymi 

na rzecz rozwoju obszaru LSR: 

- z partnerem – 1pkt. 

- bez partnera – 0 pkt. 

Preferowane są operacje, które będą realizowane 

w partnerstwie z innymi podmiotami działającymi 

na rzecz obszaru LSR, które zrealizowały 

przynajmniej 1 projekt 

 

Grantobiorca złożył Arkusz pomysłu 

TAK –1 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

Punkt otrzyma grantobiorca, który w okresie 

przygotowawczym oraz podczas prowadzonych 

konsultacji dot. tworzenia LSR na lata 2014-2020 

złożył Arkusz Pomysłu ( fiszkę) dotyczący 

przedmiotu danego grantu 

Doświadczenie grantobiorcy lub/ i partnera w realizowaniu 

projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych 

- grantobiorca lub/ i partner zrealizował 3 i więcej projektów – 

2 pkt. 

- grantobiorca lub/ i partner zrealizował 1 – 2 projektów –1 

pkt. 

Ocenie podlega doświadczenie wnioskodawcy 

lub partnera. (Na podstawie tabeli wdrażania LSR 

lub dokumentów potwierdzających realizację 

projektów finansowanych w ramach funduszy). 

Dokumentem potwierdzającym realizację 

projektu może być: umowa na realizację projektu, 
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- grantobiorca lub/ i partner nie zrealizował żadnego projektu – 

0 pkt. 

wniosek o refundację, wydruk ze strony 

internetowej informujące o zrealizowaniu 

projektu 

Osoba ubiegająca się o wsparcie należy do grupy 

defaworyzowanej 

TAK –3 pkt. 

NIE – 0 pkt. 

Punkt otrzyma osoba, która wpisuje się w 

definicję Grupy defaworyzowanej (osoby 50+, 

osoby młode do 26 roku życia, niepełnosprawne, 

bezrobotne, przedsiębiorcy oraz organizacje 

pozarządowe)   

 

 

Promocja LGD 

TAK- 1 

 NIE-0 

Premiowane będą wnioski, które zakładają 

działania informujące o przyznaniu wsparcia 

przez LGD. Wnioskodawca jest zobowiązany 

zaplanować i opisać we wniosku o przyznanie 

pomocy działania informujące o wsparciu 

uzyskanym z LGD. Brak opisu i wykazu w 

zestawieniu rzeczowo- finansowym skutkuje nie 

przyznaniem punktów. Wykonanie gadżetów, 

informowanie, itp. zgodnie z Księgą Wizualizacji 

PROW 2014-2020. Promocja źródła finansowania 

musi być realizowana w ramach kosztów 

kwalifikowanych projektu. 

Czas realizacji operacji krótszy niż 9 miesięcy 

- z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest 

krótszy lub równy 6 miesięcy- 2pkt. 

- z opisu wniosku wynika, że czas realizacji projektu jest 

krótszy lub równy 9 miesięcy- 1 pkt.  

Premiowane będą wnioski, które zakładają 

krótszy czas realizacji projektu, a ich rozliczenie 

nastąpi nie później niż w terminie wskazanym w 

regulaminie naboru 

Wkład Własny 

 

- 2% wkład własny w postaci rzeczowej lub pracy własnej – 1 

pkt. 

- 3% wkład własny finansowy- 2 pkt. 

 

Premiowane będą wnioski, w których Beneficjent 

wykaże w zestawieniu rzeczowo-finansowym 

minimalny udział wkładu własnego w realizację 

projektu w postaci rzeczowej, pracy własnej lub 

finansowej. Wkład własny może występować 

łącznie, wówczas Punty będą sumowane. 

 

*Kryterium zostanie uruchomione w sytuacji, gdy powstanie zagrożenie 
niezrealizowania określonego wskaźnika 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji w ramach LSR 
dla działania „Projekty Grantowe” - (określane w regulaminie naboru).  

 


