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Lokalne kryteria wyboru projektów – Granty i operacje inne niż grantowe
Aby projekt został wybrany do finansowania musi otrzymać minimum 40% maksymalnej ilości sumy punktów dla danego rodzaju (operacji)!

Lp

1

2
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Kryterium
lokalne

Innowacyjność
projektu

Opis / potencjalne oddziaływanie
Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na
danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu,
usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu
wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych
zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy
też nowe sposoby zaangażowania lokalnej społeczności .
Innowacja musi zostać wyraźnie opisana w projekcie .

Wag
a
1

3

Tworzenie
warunków dla
powstawania
nowych miejsc
pracy

Preferuje projekty związane z planowanym utworzeniem
miejsca pracy w okresie trwałości projektu (średnioroczne
etaty).

Ukierunkowan
e na
zaspokojenie
potrzeb grup
defaworyzowan
ych

Ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb (zaspokojenie
rozumiane jako spełnienie wymagań, oczekiwań) grup
defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy
(staże, szkolenia, doradztwo, zatrudnienie, tworzenie
warunków do rozwoju działalności zarobkowej lub
społecznej).
Grupy defaworyzowane zostały określone w LSR : Osoby
bezrobotne w wieku 18-24 oraz 50 lat i więcej lat,
bezrobotne kobiety, bezrobotne osoby z wykształceniem
poniżej wykształcenia średniego, bezrobotne osoby bez
doświadczenia zawodowego,
długotrwale bezrobotni,
osoby niepełnosprawne, osoby korzystające z pomocy
społecznej. Dodatkowo wspieranie rozwoju lub tworzenia
podmiotów ekonomii społecznej- np. spółdzielni
socjalnych.

Punkty – za co?

2 pkt- projekt jest innowacyjny na terenie
LGD
1 pkt – projekt jest innowacyjny na terenie
gminy
0 pkt- projekt nie jest innowacyjny

4 pkt– 3 i więcej miejsc pracy powyżej

wymaganego minimum
2 pkt – 1 - 2 miejsca pracy powyżej

wymaganego minimum

3

3 pkt – projekt skierowany jest do osób z grup
defaworyzowanych lub podmiotów ekonomii
społecznej
2pkt – projekt skierowany jest do osób z grup
defaworyzowanych lub podmiotów ekonomii
społecznej
0 pkt – projekt w żaden sposób nie dotyczy
osób z grup defaworyzowanych lub
podmiotów ekonomii społecznej

Źródła weryfikacji
Źródłem weryfikacji będą
informacje zawarte we wniosku,
opisie projektu według lokalnych
kryteriów wyboru , wiedza
członków Rady oraz
ogólnodostępne informacje.
Źródłem weryfikacji będą
informacje zawarte we wniosku
oraz opisie projektu według
lokalnych kryteriów wyboru.
Aby otrzymać punkt należy
dołączyć oświadczenie o
planowanej do stworzenia liczbie
miejsc pracy
Źródłem weryfikacji będą
informacje zawarte we wniosku (
zapisy zestawienia rzeczowofinansowego), opisie projektu
według lokalnych kryteriów
wyboru oraz zapisy LSR oraz
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Zgodność z
celami i
przedsięwzięcia
mi LSR

Zastosowanie
rozwiązań
sprzyjających
ochronie
środowiska lub
klimatu oraz
edukacja
ekologiczna

6

Intensywność
wnioskowanej
pomocy

7

Zasięg
oddziaływania
projektu

8

Inspiracja
lokalnym
dziedzictwem

Preferuje projekty zgodne z celami i przedsięwzięciami
LSR w większej ilości niż jeden i wnioskodawca wskazuje
jaki dzięki realizacji projektu jest osiągany wskaźnik
produktu

Preferuje projekty promujące rozwiązania sprzyjające
ochronie środowiska lub klimatu oraz działania edukacyjne
lub inwestycyjne w zakresie ekologii i ochrony środowiska

Preferuje projekty, których oczekiwana intensywność
wnioskowanej pomocy jest niższa od maksymalnej
przewidzianej dla danego działania.
Granty- od 5 tyś do 50 tyś
Środki dla ngo –powyżej 50 tyś.

2

2

2

Preferuje projekty, z realizacji których, bezpośrednie
korzyści dotyczą mieszkańców w większej liczbie
miejscowości i więcej niż jednej gminy z obszaru LGD.

1

Preferuje projekty wykorzystujące lokalna historię,
tradycję, kulturę, walory przyrodnicze. Informacje te
zawarte zostały w LSR – rozd. III Diagnoza- opis obszaru i
ludności. W ocenie tego kryterium brane są również pod
uwagę dostępne informacje w tym zakresie. Kryterium to
wymaga konkretnego uzasadnienia Rady.

1

1pkt-projekt jest zgodny z więcej niż jednym
przedsięwzięciem (w ramach jednego celu)
1pkt- Projekt jest zgodny z więcej niż jednym
celem szczegółowym
1 pkt- podniesienie wartości wskaźnika
produktu o więcej niż jedną jednostkę miary
0 pkt – brak wskazań w zakresie celów,
przedsięwzięć, wskaźników
Punkty mogą się sumować
3 pkt – tak, stanowi to 20 % i więcej
wnioskowanej kwoty
2 pkt – tak, stanowi to więcej niż 10% i mniej
niż 20% wnioskowanej kwoty
1pkt – tak i stanowi to do 10 % budżetu
wnioskowanej kwoty
0 pkt – nie
3 pkt- wnioskowana kwota pomocy wynosi
mniej niż 40 %
2 pkt- wnioskowana kwota pomocy mieści się
w przedziale od 40% do mniej niż 60 %
1pkt - wnioskowana kwota pomocy mieści się
w przedziale od 60% do mniej niż 80 %
0 pkt-wnioskowana kwota pomocy mieści się
w przedziale od 80% do 100 %
3 pkt- miejscowości więcej niż dwóch gmin
2 pkt- miejscowości więcej niż jednej gminy
1 pkt- od 2 miejscowości w jednej gminie
0 pkt- 1 miejscowość
Punkty się nie sumują!!
3 pkt. - projekty, które w całości (100 %)
budżetu inspirowane są lokalnym
dziedzictwem
2 pkt. - zawiera elementy związane z
dziedzictwem lokalnym, które stanowią
większość (więcej niż 50 % mniej 100 %)
budżetu projektu
1 pkt. – zawiera tylko elementy związane,
które są mniejszością (do 50 %) w budżecie
projektu

Źródłem
weryfikacji
będą
informacje zawarte w opisie
projektu we wniosku, karcie
opisu projektu według lokalnych
kryteriów wyboru oraz zapisy
LSR.
Źródłem weryfikacji będą
informacje zawarte w opisie
projektu we wniosku, karcie
opisu projektu według lokalnych
kryteriów wyboru .

Źródłem weryfikacji będą
informacje zawarte w opisie
projektu we wniosku, karcie
opisu projektu według lokalnych

Źródłem weryfikacji będą
informacje zawarte w opisie
projektu we wniosku, karcie
opisu projektu według lokalnych
kryteriów wyboru.
Źródłem weryfikacji będą
informacje zawarte w opisie
projektu we wniosku, karcie
opisu projektu według lokalnych
kryteriów wyboru oraz zapisy
LSR.
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Partnerstwo

Preferuje projekty realizowane z udziałem wielu partnerów.
Przy czym partnerstwo powinno być opisane w projekcie
(np. zadania partnerów) oraz udokumentowane umową
partnerską stanowiącą załącznik do wniosku. We wniosku
powinny być wykazane zarówno konkretne zadania jak i
wkłady finansowe lub rzeczowe partnerów projektu.

Wielkość
miejscowości

Kryterium dotyczy realizacji operacji w zakresie
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej.
Preferuje operacje realizowane w miejscowościach
zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

Status członka

Punkt za członkostwo otrzymuje osoba/ podmiot o stażu w
LGD powyżej 6 miesięcy.
Podstawą do stwierdzenia faktu jest aktualna lista członków
oraz listy obecności na WZC.

Złożenie fiszki
projektowej

Fiszka zawiera podstawowe informacje dotyczące
składanego projektu. Fiszka projektowa nie jest podstawą
do oceny wniosku. Fiszka służy do pracy z danym
beneficjentem. Przy ocenie czy fiszka dotyczy danego
wniosku brany jest pod uwagę beneficjent i wskazany
zakres lub cel operacji , a nie tytuł operacji czy wysokość
wnioskowanej kwoty.

Czas realizacji
operacji

Preferuje projekty, w których czas realizacji planowanej
operacji jest zaplanowany do 6 miesięcy od dnia podpisania
umowy do dnia złożenia wniosku o płatność końcową

1

1

1

1

1

0 pkt. - brak inspiracji lokalnym
dziedzictwem (brak kosztów w budżecie).
2 pkt – 2 i więcej partnerów oraz wskazał
zadania partnerów i zaangażowanie finansowe
1pkt – 1 partner oraz wnioskodawca wskazał
zadania partnerów i zaangażowanie finansowe
0 pkt – brak partnera lub brak wskazań
sposobu zaangażowania

Źródłem weryfikacji będą
informacje zawarte w opisie
projektu we wniosku, karcie
opisu projektu według lokalnych
kryteriów wyboru oraz
załącznik w postaci umowy
partnerskiej.
Źródłem weryfikacji będą
2. pkt- miejscowość jest mniejsza niż 5 tys.
informacje zawarte w opisie
mieszkańców
projektu we wniosku, karcie
0 pkt- miejscowość ma 5 tys. i więcej
opisu projektu według lokalnych
mieszkańców
kryteriów wyboru , wiedza
członków Rady oraz
ogólnodostępne informacje.
1 – członek LGD
Źródłem weryfikacji będą
1 – obecność na Walnym Zebraniu Członków, informacje przygotowane przez
przynajmniej na jednym z 2 ostatnich
Zarząd LGD.
Punkty mogą się sumować.
Źródłem weryfikacji będą
informacje przygotowane przez
Zarząd LGD- lista złożonych
1 pkt – wnioskodawca dostarczył fiszkę
fiszek.
0 pkt-wnioskodawca nie złożył fiszki

3 pkt. – wnioskodawca zaplanował czas
realizacji projektu do 3 m-cy
2 pkt. - wnioskodawca zaplanował czas
realizacji projektu w przedziale od 3 m-cy –
do 6 miesięcy
0 pkt. - wnioskodawca zaplanował czas
realizacji projektu powyżej 6 miesięcy

Źródłem weryfikacji będą
informacje zawarte we wniosku
oraz opisie projektu według
lokalnych kryteriów wyboru

