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KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z 

PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW 

WYBORU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria lokalne dla konkursów grantowych  

 

Zostaną zastosowane kryteria: 

 

L.p. Nazwa kryterium Waga 

Rodzaj 

dokumentu 

potwierdzającego 

spełnienie  

kryterium 

1 

Operacja ma charakter innowacyjny: 

Preferowane będą operacje wprowadzające ciekawe, 

nowatorskie pomysły zajęć edukacyjnych albo 

wykorzystania istniejącej infrastruktury publicznej do 

inicjowania wydarzeń budujących tożsamość lokalną i 

nawiązujące do ochrony środowiska, klimatu i człowieka 

9 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na 

obszarze LGD 

6 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na 

obszarze Gminy 

3 pkt – rozwiązanie jest nowatorskie i nietypowe na 

obszarze miejscowości 

0 pkt – rozwiązanie nie posiada cech innowacyjności 

3 

Informacja z 

wniosku 

 

2 

Operacja służy jak największej liczbie mieszkańców  

Preferowane będą operacje służące pobudzeniu jak 

największej liczbie mieszkańców.  

6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR 

3 pkt – mieszkańcy Gminy 

0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości 

2 

Informacja z 

wniosku 

 

3 

Projekt dotyczy budowania więzi społeczności lokalnej 

poprzez pobudzenie aktywności wśród mieszkańców  

Projekt ma realną szansę przyczynienia się do aktywizacji i 

integracji społeczności lokalnej. Zakłada szersze działanie i 

efektywność, a niżeli tylko zakup konkretnych przedmiotów 

i usług. Zadania zaplanowane do realizacji w ramach 

operacji angażują mieszkańców, dają szansę współpracy na 

rożnych płaszczyznach. 

3 pkt – dotyczy 

0 pkt – nie dotyczy 

2 

Informacja z 

wniosku 

 

4 

Operacje przyczyniające się do wykorzystania niżej 

wymienionych obszarów otrzymują po 3 pkt. za każdy: 

- walory przyrodniczo-krajobrazowe, 

- dziedzictwo historyczno-kulturowe, 

- aktywność i gospodarność społeczna 

Preferuje się operacje wykorzystujące lokalną historię, 

tradycję, kulturę, walory lokalnego środowiska, lokalna 

infrastrukturę turystyczną, lokalne produkty i usługi.  

9 pkt – operacja przyczyni się do szerszego wykorzystania 

trzech z powyższych obszarów  

6 pkt – operacja przyczyni się do szerszego wykorzystania 

dwóch z powyższych obszarów,  

3 pkt– operacja przyczyni się do szerszego wykorzystania 

jednego z powyższych obszarów, 

2 

Informacja z 

wniosku 

 



0 pkt – operacja nie przyczynia się do wykorzystania 

żadnego z powyższych obszarów, 

 

5 

Operacja dotyczy lub będzie bezpośrednio wpływać na 

rozwój życia społeczno – kulturalne mieszkańców  

Preferuje się operacje nastawione na realizację działań 

wpływających pozytywnie na zaspokajanie potrzeb 

społeczności lokalnej obszaru LGD poprzez stworzenie 

ciekawej oferty z zakresu integracji, rekreacji, sportu, 

edukacji, ekologii. 

3 pkt – tak 

0 pkt – nie 

2 

Informacja z 

wniosku 

 

6 

Czy Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 

projektu? 

Kryterium ustalone w oparciu o analizę SWOT, która 

wskazuję na niedostateczne wykorzystanie funduszy 

unijnych, które związane jest ze skomplikowanymi 

procedurami i dużą biurokracją. Kryterium zachęci tych, 

którzy zdecydują się na aktywność w pozyskiwaniu 

środków i będą propagować działalność LGD w nowych 

kręgach potencjalnych beneficjentów, co przyczyni się na 

większe wykorzystanie środków przeznaczonych na 

aktywizację społeczną i poprawę warunków na obszarach 

wiejskich.  

3 pkt – nie  

0 pkt – tak 

1 

Informacja z 

wniosku lub 

złożona na 

dodatkowym 

załączniku 

 

7 

Czy wnioskodawcą jest organizacja pozarządowa? 

W analizie SWOT wskazano, iż organizacje pozarządowe 

charakteryzują się niską skutecznością w pozyskiwaniu 

środków zewnętrznych na swoją działalność statutową 

3 pkt – tak 

0 pkt – nie 

1 

Informacja z 

wniosku 

 

8 

Czas realizacji projektu 

LGD preferuje projekty krótkoterminowe, które będą 

możliwe do realizacji w okresie jednego roku. (co ważne 

jest ze względów organizacyjnych dla LGD)  

9 pkt – Mniej niż 3 miesiące  

6 pkt – Powyżej 3 miesięcy  

3 pkt – Powyżej 6 miesięcy  

0 pkt – Powyżej 12 miesięcy 

1 

Informacja z 

wniosku 

 

9 

Beneficjent korzystał z doradztwa i/lub uczestniczyli w  

szkoleniu 

Preferowane będą projekty złożone przez beneficjentów 

którzy, co najmniej raz korzystali z doradztwa w biurze 

i/lub uczestniczyli w szkoleniu 

3 pkt – tak 

0 pkt – nie 

1 

Informacja z kart 

doradczych lub list 

szkoleniowych 

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 48 pkt. Średnia ważona ocen x zawiera się w przedziale 

<0,00 – 5,80>, przy czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 

2,20. 

Warunek ustalono, zakładając że w ramach najważniejszych kryteriów (o wadze 3 lub 2)  przyznano 3 

pkt (minimalna ocena większa od 0): 



- kryt. 1 - 3, 

- kryt. 2 - 3, 

- kryt. 3 - 3, 

- kryt. 4 - 3, 

- kryt. 5 - 3. 

W sytuacji gdy pozostałym kryteriom odpowiada ocena minimalna (łącznie z 0), x = 2,20 

Ważne: 
Powyższe kalkulacje zastosowano wyłącznie do ustalenia progu minimalnego, który musi zostać 

osiągnięty, aby operacja została wybrana do dofinansowania. 

Osiągnięcie minimalnej, różnej od 0 liczby punktów dla najważniejszych kryteriów nie jest 

wymogiem. 

 

 

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji 

 

1. Kryteria wyboru do poszczególnych operacji 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 ustalano kryteria zawiera 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.  

2. Zmiana kryteriów w żadnym wypadku nie jest możliwa od ogłoszenia o naborze 

wniosków do zakończenia procedury oceny wniosków. 

3. Kryteria uchwalane są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie LGD – 

Partnerstwo Izerskie i do jego wyłącznych kompetencji należy również zmiana kryteriów. 

4. O zmianę kryteriów mogą wnioskować: 

a) Zarząd Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie z własnej inicjatywy 

b) Członkowie Rady Programowej (Wniosek z posiedzenia) 

5. Wniosek o zmianę kryteriów musi zawierać uzasadnienie. Wnioskodawca ma obowiązek 

uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Zarząd za pośrednictwem Biura i strony 

internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl poddaje do konsultacji społecznych 

zmienione kryteria wyboru operacji. Uwzględniając konsultacje zarząd wydaje opinię i 

przedstawia ją na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

6. Biuro Stowarzyszenia przygotowuje Karty oceny z uwzględnieniem nowych kryteriów 

oraz z uzasadnieniem. Przekazuję do akceptacji Instytucji Wdrażającej.  

7. Po akceptacji Samorządu Województwa Biuro wprowadza karty do aplikacji, a kryteriom 

nie aktualnym nadaje status ,,archiwalne”.  

8. Zmienione kryteria obowiązują od dnia akceptacji Instytucji Wdrażającej.  

 

http://www.lgdpartnerstwoizerskie.pl/

