
Kryteria wyboru dla grantów realizowanych przez pozostałe podmioty, inne niż jednostki 

sektora finansów publicznych 

Max- 35 

Min - 18 
 

Lp. Nazwa kryterium Opis 
Źródło 

weryfikacji 

1.  Obszar oddziaływania 
miejscowość - 1 punkt  

gmina – 3 punkty 

obszar LGD – 5 punktów 

Preferowane będą operacje o jak 

największej skali oddziaływania 

na obszar LGD 

Wniosek  

2. Doświadczenie wnioskodawcy 
Brak doświadczenia wnioskodawcy w realizacji projektów – 

0 punktów 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów 

o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 

realizować – 3 punkty, 

lub 

Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu 

operacji, którą zamierza realizować – 3 punkty, 

lub 

Wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie do 

przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest 

osobą fizyczną – 3 punkty, 

lub 

Wnioskodawca prowadzi działalność odpowiednią do 

przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – 3 punkty 

Preferowane będą operacje 

składane przez wnioskodawców 

mających doświadczenie w 

realizacji projektów 

finansowanych ze środków 

zewnętrznych 

Wniosek z 

załącznikami 

3. Innowacyjność operacji 

Operacja nie zawiera elementów innowacyjnych – 0 punktów 

Operacja wykazuje charakter innowacyjny na terenie 

miejscowości, która objęta ma zostać zasięgiem operacji – 1 

punkt 

Operacja wykazuje charakter innowacyjny na terenie gminy 

właściwej dla obszaru realizacji operacji – 2 punkty 

Operacja wykazuje charakter innowacyjny na terenie LGD – 

3 punkty 

Preferowane są operacje 

innowacyjne. 

Przez innowacyjność rozumie się: 

- zastosowanie pomysłów i 

rozwiązań znanych gdzie indziej, 

jednak mających nowatorski 

charakter na danym terenie 

- nowatorskie wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

- nowe sposoby zaangażowania 

lokalnej społeczności w proces 

rozwoju 

Opisy we 

wniosku 

4. Wkład własny 
Do1% - 0 punktów 

Powyżej 1% do 5% - 2 punkty 

powyżej 5% - 4 punkty 

Preferuje się operacje z udziałem 

wyższego wkładu własnego niż 

wymagany poziom minimalny 

wniosek 

5. Priorytetowe grupy docelowe 
 

Więcej niż 20% uczestników projektu stanowią osoby z grup 

defaworyzowanych wskazanych w LSR – 6 pkt 

Od 10% do 20%  uczestników projektu stanowią osoby z grup 

defaworyzowanych wskazanych w LSR – 3 pkt 

Poniżej 10%  uczestników projektu stanowią osoby z grup 

defaworyzowanych wskazanych w LSR – 0 pkt 

 

Preferuje się operacje skierowane 

do osób opisanych w LSR jako 

grupa de faworyzowana ze 

względu na przynależność do 

określonych grup społecznych: - 

kobiety z obszarów wiejskich, 

- osoby posiadające małe 

niewyspecjalizowane 

gospodarstwa rolne (do 5 ha), 

- osoby do 30-tego roku życia, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby  powyżej 45 –tego roku 

życia 

Opis we 

wniosku 



 

 

6. Zintegrowanie podmiotów 
Operacja zapewnia zintegrowanie 2 i więcej podmiotów – 2 

punkty 

Operacja nie zapewnia zintegrowania podmiotów – 0 punkt 

Operacja będzie realizowana 

przez podmioty z różnych 

sektorów; jej realizacja zakłada 

współpracę różnych podmiotów 

wykonujące cząstkowe zadania 

składające się na operację. 

Opis we 

wniosku 

7. Zintegrowanie zasobów 
Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów – 2 punkty 

Operacja nie zapewnia zintegrowania zasobów – 0 punktów 

Operacja zakłada jednoczesne 

wykorzystanie różnych zasobów 

lokalnych, specyfiki obszaru, 

miejsc, obiektów oraz elementów 

stanowiących dziedzictwo 

Opis we 

wniosku 

8. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu 
Nie – 0 punktów 

Tak – 3 punkty 

 

 

Preferowane są operacje 

sprzyjające ochronie środowiska 

lub klimatu 

Opis we 

wniosku 

9. Doradztwo biura LGD 

Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa Biura LGD – 0 pkt. 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa Biura LGD – 3 pkt. 

 Preferuje się wnioskodawców 

korzystających z doradztwa biura 

LGD w zakresie przygotowania 

wniosków o przyznanie pomocy 

Dokumentacja 

LGD (np. 

karta 

doradztwa, 

wydruki 

email, listy 

spotkań 

10. Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów 

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio 

uzasadniona i udokumentowana we wniosku o przyznanie 

pomocy: 

- koszty jednostkowe równe lub większe niż 500 zł netto 

przedstawiono 3 oferty cenowe lub kosztorys oraz koszty 

jednostkowe poniżej 500 zł netto – przedstawiono 

przynajmniej jedną ofertę cenową – 4 pkt. 

 

Wysokość kosztów nie została odpowiednio uzasadniona i  

udokumentowana we wniosku o przyznanie pomocy: 

- nie przedstawiono żadnej oferty cenowej lub przedstawiono 

mniej niż 3 oferty lub nie przedstawiono kosztorysu przy 

kosztach jednostkowych równych lub wyższych niż 500 zł 

netto oraz nie przedstawiono żadnej oferty cenowej przy 

kosztach jednostkowych niższych niż 500 zł netto – 0 pkt. 

 

Planowane do poniesienia koszty 

ujęte we wniosku o 

dofinansowanie są 

udokumentowane i znajdują 

swoje uzasadnienie w 

załączonych ofertach lub innych 

dokumentach potwierdzających 

przyjęty poziom cen 

Wniosek z 

załącznikami 



 

Kryteria wyboru dla grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych 

Max- 31 

Min - 16 
 

Lp. Nazwa kryterium Opis 
Źródło 

weryfikacji 

1.  Obszar oddziaływania 
miejscowość - 1 punkt  

gmina – 3 punkty 

obszar LGD – 5 punktów 

Preferowane będą operacje o jak 

największej skali oddziaływania 

na obszar LGD 

Wniosek  

2. Doświadczenie wnioskodawcy 
Brak doświadczenia wnioskodawcy w realizacji projektów – 

0 punktów 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów 

o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 

realizować – 3 punkty, 

lub 

Wnioskodawca posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu 

operacji, którą zamierza realizować – 3 punkty, 

lub 

Wnioskodawca posiada kwalifikacje odpowiednie do 

przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest 

osobą fizyczną – 3 punkty, 

lub 

Wnioskodawca prowadzi działalność odpowiednią do 

przedmiotu operacji, którą zamierza realizować – 3 punkty 

Preferowane będą operacje 

składane przez wnioskodawców 

mających doświadczenie w 

realizacji projektów 

finansowanych ze środków 

zewnętrznych 

Wniosek z 

załącznikami 

3. Innowacyjność operacji 

Operacja nie zawiera elementów innowacyjnych – 0 punktów 

Operacja wykazuje charakter innowacyjny na terenie 

miejscowości, która objęta ma zostać zasięgiem operacji – 1 

punkt 

Operacja wykazuje charakter innowacyjny na terenie gminy 

właściwej dla obszaru realizacji operacji – 2 punkty 

Operacja wykazuje charakter innowacyjny na terenie LGD – 

3 punkty 

Preferowane są operacje 

innowacyjne. 

Przez innowacyjność rozumie się: 

- zastosowanie pomysłów i 

rozwiązań znanych gdzie indziej, 

jednak mających nowatorski 

charakter na danym terenie 

- nowatorskie wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

- nowe sposoby zaangażowania 

lokalnej społeczności w proces 

rozwoju 

Opisy we 

wniosku 

4. Priorytetowe grupy docelowe 
 

Więcej niż 20% uczestników projektu stanowią osoby z grup 

defaworyzowanych wskazanych w LSR – 6 pkt 

Od 10% do 20%  uczestników projektu stanowią osoby z grup 

defaworyzowanych wskazanych w LSR – 3 pkt 

Poniżej 10%  uczestników projektu stanowią osoby z grup 

defaworyzowanych wskazanych w LSR – 0 pkt 

 

Preferuje się operacje skierowane 

do osób opisanych w LSR jako 

grupa de faworyzowana ze 

względu na przynależność do 

określonych grup społecznych: - 

kobiety z obszarów wiejskich, 

- osoby posiadające małe 

niewyspecjalizowane 

gospodarstwa rolne (do 5 ha), 

- osoby do 30-tego roku życia, 

- osoby długotrwale bezrobotne, 

- osoby  powyżej 45 –tego roku 

życia 

Opis we 

wniosku 

5. Zintegrowanie podmiotów 
Operacja zapewnia zintegrowanie 2 i więcej podmiotów – 2 

punkty 

Operacja nie zapewnia zintegrowania podmiotów – 0 punkt 

Operacja będzie realizowana 

przez podmioty z różnych 

sektorów; jej realizacja zakłada 

współpracę różnych podmiotów 

Opis we 

wniosku 



 

 

 

wykonujące cząstkowe zadania 

składające się na operację. 

6. Zintegrowanie zasobów 
Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów – 2 punkty 

Operacja nie zapewnia zintegrowania zasobów – .0 punkt 

Operacja zakłada jednoczesne 

wykorzystanie różnych zasobów 

lokalnych, specyfiki obszaru, 

miejsc, obiektów oraz elementów 

stanowiących dziedzictwo 

Opis we 

wniosku 

7. Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań 

sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu 
Nie – 0 punktów 

Tak – 3 punkty 

 

 

Preferowane są operacje 

sprzyjające ochronie środowiska 

lub klimatu 

Opis we 

wniosku 

8. Doradztwo biura LGD 

Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa Biura LGD – 0 pkt. 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa Biura LGD – 3 pkt. 

 Preferuje się wnioskodawców 

korzystających z doradztwa biura 

LGD w zakresie przygotowania 

wniosków o przyznanie pomocy 

Dokumentacja 

LGD (np. 

karta 

doradztwa, 

wydruki 

email, listy 

spotkań 

9. Udokumentowanie planowanych do poniesienia kosztów 

Wysokość kosztów ujęta we wniosku została odpowiednio 

uzasadniona i udokumentowana we wniosku o przyznanie 

pomocy: 

- koszty jednostkowe równe lub większe niż 500 zł netto 

przedstawiono 3 oferty cenowe lub kosztorys oraz koszty 

jednostkowe poniżej 500 zł netto – przedstawiono 

przynajmniej jedną ofertę cenową – 4 pkt. 

 

Wysokość kosztów nie została odpowiednio uzasadniona i  

udokumentowana we wniosku o przyznanie pomocy: 

- nie przedstawiono żadnej oferty cenowej lub przedstawiono 

mniej niż 3 oferty lub nie przedstawiono kosztorysu przy 

kosztach jednostkowych równych lub wyższych niż 500 zł 

netto oraz nie przedstawiono żadnej oferty cenowej przy 

kosztach jednostkowych niższych niż 500 zł netto – 0 pkt. 

 

Planowane do poniesienia koszty 

ujęte we wniosku o 

dofinansowanie znajdują swoje 

uzasadnienie w załączonych 

ofertach lub kosztorysach 

inwestorskich lub innych 

dokumentach potwierdzających 

przyjęty poziom cen. 

Wniosek z 

załącznikami 


