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załącznik nr …. 

do uchwały nr…. 

   Zarządu Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki     

z dnia……………………………..                                                                                                                                                                                            

 

 

 

PROJEKT ZMIAN KONSULTACJE SPOŁECZNE STYCZEŃ 2018 

 

INFORMACJE 

 

A. Nowe zapisy wprowadzono kolorem czerwonym: 

B. Zakresy tematyczne: LOKALNE KRYTERIA WYBORU (RPO7)- Wsparcie mikro    

i małych przedsiębiorstw - w danym zakresie uszczegółowiono zapisy w Kryterium    

2, 5, 6 

Usunięto kryterium; „Wartość projektu wynosi……….” 

Ponadto w Kryterium 9 

„ ..remontów i naprawy samochodów , motocykli, sprzętu rolniczego”- rozszerzono 

zapis, dodając „motocykli” 

„- zagospodarowanie terenów zieleni” – uszczegółowiono zapis  

„- działalność związana z zakwaterowaniem” - dodano zapis 

            „- działalność usługowa związana z wyżywieniem” dodano zapis 

            Usunięto kryterium; ”Operacja przyczyni się do realizacji zawartych w LSR…”  

C. Zakresy tematyczne: LOKALNE KYTERIA WYBORU (RPO11)- w danym zakresie 

uszczegółowiono zapisy w Kryterium 3, 2, 7 

Ponadto w Kryterium 2 - dodano zapis „ jednostki samorządu terytorialnego” 

Usunięto kryterium; ”Operacja przyczyni się do realizacji zawartych w LSR…”  

 

 

 

 

 

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA 

LUB ZMIANY KRYTERIÓW 

 

Ustalając kryteria wyboru grantów w ramach danego działania brano pod uwagą szczególnie 

możliwość  ukierunkowania operacji  w obszary priorytetowe dla LGD.  

Ponadto: 
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 kryteria powinny być przejrzyste, obiektywne i niedyskryminujące dając możliwość 

przejrzystej  oceny operacji, 

 kryteria powinny być powiązane z diagnozą obszaru, 

 przyczyniające się do wyboru grantobiorców, które przyczyniają się do osiągania określonych 

w LSR wskaźników produktu i rezultatu 

 kryteria powinny być mierzalne 

 kryteria powinny  posiadać dodatkowe opisy/definicje  

 kryteria powinny być dookreślone w zakresie minimalnych i maksymalnych wartości  wraz z 

opisaniem zasad przyznawania punktów w przedziale minimum-maksimum 

 zasady ustalania  lub zmiany kryteriów są przejrzyste 

 

Opracowując katalog kryteriów przyjęto założenie, że powinny one spełniać wszystkie wymienione 

powyżej założenia. W ten sposób każde ze wskazanych kryteriów wyboru grantów w ramach każdego 

z działań jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne. 

W ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru nie jest możliwe przyznanie w ramach  

danego kryterium punktów cząstkowych.  

 LGD w ramach oceny według lokalnych kryteriów wyboru przyznaje punkty tylko wynikające z 

tabeli. 

Poniżej przedstawiono lokalne kryteria wyboru (RPO 7) 

Zakres tematyczny -Wsparcie  mikro i małych przedsiębiorstw 

 

L.P. LOKALNE KRYTERIA WYBORU  (RPO7)               

Wsparcie  mikro i małych przedsiębiorstw 

Punktacja 

1.  

Grantobiorca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności na obszarze LGD  przez okres  

min. 2 lata przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie grantu 

 

Uwagi: Grantobiorca powinien załączyć kserokopię 

dokumentów potwierdzających miejsce prowadzenia 

działalności 

0 albo 10 

2. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji /firmie) brał udział w szkoleniu organizowanym 

przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki 

poświęconemu danemu konkursowi. 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy obecności 

0 albo 5 

3. Grantobiorca pochodzi z grupy  defaworyzowanej 

wskazanej w LSR 

0 albo 10 
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4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające 

założone koszty, m.in. kosztorys/y inwestorski/e, ofertę/y, 

fakturę/y dla każdego z zaplanowanych wydatków 

 

0 albo 5 

5. Realizacja operacji spowoduje powstanie ( w przeliczeniu 

na pełne etaty średnioroczne) nowych miejsc pracy*:  

5 albo 10 

albo 15 

- powyżej 3 miejsc pracy    15 

- powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy włącznie 10 

- 1 miejsce pracy 5 

Informacje: 

*Zachowanie trwałości projektu przez okres 3 lat od momentu 

całkowitego  zakończenia realizacji projektu  

6. Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy 

odpowiedzialny za napisanie wniosku, zatrudniony w jego 

instytucji ) brał udział w doradztwie organizowanym 

przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w 

ramach danego naboru 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy 

0 albo 5 

7. 
Grantobiorca w opisie operacji zawarł informacje o 

promocji projektu i LGD 

Uwagi: Preferowane będą operacje, które  dane 

kryterium będą realizowały poprzez stronę internetową, 

prasę 

0 albo 5 

8. 
Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub 

udoskonalonych usług turystycznych  

0 albo 5 

9. Projekt dotyczy następujących branż: 

- strefa produkcyjna – w wyniku operacji powstaje nowy 

produkt materialny 

- opieki nad osobami starszymi (z wyłączeniem usług 

jednoosobowych) 

- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne) 

- budownictwa 

- remontów i naprawy samochodów, motocykli,   sprzętu 

rolniczego  

- budownictwa drogowego  

- zagospodarowanie terenów zieleni 

- działalność związana z zakwaterowaniem 

- działalność usługowa związana z wyżywieniem 

Wyjaśnienie: Kryterium jest spełnione gdy projekt 

dotyczy przynajmniej jednej ze wskazanych branż 

0 albo 20 

 
Maksymalna ilość punktów:    80  

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru projektu: 

35 
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Uzasadnienie kryteriów: 

 

1.Grantobiorca posiada siedzibę lub dodatkowe miejsce prowadzenia działalności na obszarze 

LGD  przez okres  min. 2 lata przed dniem założenia wniosku o dofinansowanie grantu 0 albo 

10 pkt. 

 

W ramach kryterium preferuje się grantobiorców, którzy posiadają siedzibę lub 

dodatkowe miejsce prowadzenia działalności przez okres min. 2 lata na obszarze LGD przed 

dniem złożenia wniosku o dofinansowanie grantu. Kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych we wniosku i załącznika do wniosku.   

Jeśli grantobiorca spełni dane kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli kryterium nie zostanie 

spełnione - otrzyma 0 pkt. 

Kryterium to jest adekwatne do analizy SWOT  i  mierzalne, pozwala bowiem na 

precyzyjne określenie czy miejsce zameldowania  znajduje się na obszarze LGD  przez okres 

min. 2 lat i z  tego tytułu wnioskodawcy przypisuje się określoną liczbę punktów. 

 

 

2.Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy odpowiedzialny za napisanie wniosku, 

zatrudniony w jego instytucji/firmie) brał udział w szkoleniu organizowanym przez 

Stowarzyszenie  LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi       0 albo 5 

pkt. 

 

 

W ramach kryterium preferuje się grantobiorców, którzy biorą udział w szkoleniach 

dotyczących naboru. Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie listy obecności ze 

szkoleń. Jeżeli grantobiorca bądź jego pracownik będzie uczestniczył w szkoleniu 

organizowanym przez LGD dotyczącym danego naboru, to otrzyma 5 pkt., jeśli nie będzie 

brał udziału w szkoleniu, to otrzyma 0 pkt. Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 

listy obecności ze szkolenia. W przypadku uczestnictwa w szkoleniu pracownika grantobiorcy 

konieczne jest dołączenie oświadczenia grantobiorcy o zatrudnieniu pracownika. 

 

Dane kryterium jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne, pozwalające przypisać operacji 

określoną ilość punktów na podstawie dokumentacji. Jego zastosowanie zwiększa szanse na 

przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji do wniosków o dofinansowanie, co pozwoli 

wykorzystać maksymalnie wskazane w analizie SWOT malejące możliwości dostępu do 

środków finansowych. 

 

3.Grantobiorca pochodzi z grupy  defaworyzowanej wskazanej w LSR 0 albo 10 pkt. 

 

W ramach danego kryterium preferuje się, by grantobiorca pochodził z grypy 

defaworyzowanej określonej w LSR.  Kryterium weryfikowane będzie na podstawie 

informacji zawartych we wniosku o dofinansowanie grantu, załącznikach do wniosku. Jeśli na 

podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku, załącznika) grantobiorca wykaże, że 

należy do grupy defaworyzowanej otrzyma 10 pkt. W przypadku braku wskazania tych 

informacji we wniosku, załączniku grantobiorca otrzyma 0 pkt. 
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Kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać na podstawie dokumentacji (wniosek/ 

załączniki) określoną ilość punktów, adekwatne do diagnozy, wskazującej na brak ofert dla 

osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

 

 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, m.in. kosztorys/y 

inwestorski/e, ofertę/y, fakturę/y dla każdego z zaplanowanych wydatków        0 albo 5 pkt. 

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których będzie można określić 

racjonalność wydatków dla danej operacji. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku, załączników do wniosku ( np. kosztorysy, oferty, faktury) dla każdego z 

zaplanowanych wydatków. Przyjęte założenia pozwolą punktować operacje, które 

udokumentują, że założone we wniosku kwoty są kosztami racjonalnymi, rynkowymi. Jeśli 

grantobiorca załączy min. 1 dokument potwierdzający przyjęty poziom cen do danego kosztu 

otrzyma 5 pkt.  W innym przypadku grantobiorca otrzyma 0 pkt.  

Dane kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać operacji określoną ilość punktów na 

podstawie dokumentacji (wniosku i załączników), adekwatne do analizy SWOT. 

 

5. Realizacja operacji spowoduje powstanie (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne) 

nowych miejsc pracy*   5 albo 10 albo 15 pkt. 

- powyżej 3 miejsc pracy   - 15 pkt. 

-  powyżej 2 miejsc pracy do 3 miejsc pracy włącznie – 10 pkt.  

- 1 miejsce pracy  - 5 pkt. 

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, które przyczynią się do powstania 

nowych miejsc pracy. W związku z powyższym ustalono 3 przedziały wielkości, w zależności 

od ilości nowych miejsc pracy wskazanych przez grantobiorcę. Jeśli na podstawie złożonej 

dokumentacji (wniosek, załączniki) grantobiorca wskaże, że powstanie powyżej 3 miejsc 

pracy, to uzyska 15 pkt. Jeśli wskaże, że powstanie powyżej dwóch miejsc pracy do 3 

włącznie, to uzyska 10 pkt. Jeśli z dokumentacji będzie wynikało, że grantobiorca utworzy 1 

miejsce pracy , to otrzyma 5 pkt. 

Przyjęte założenia pozwalają wyżej punktować operacje, które przyczynią się do tworzenia 

większej ilości miejsc pracy.   

Dane kryterium jest adekwatne do diagnozy obszaru i mierzalne, bowiem pozwala określić 

jaka ilość miejsc pracy powstanie i ile punktów może otrzymać dana operacja w ramach 

danego kryterium. Ponadto kryterium to wychodzi naprzeciw zapisom analizy SWOT , 

mówiącym o słabościach obszaru LGD w postaci wysokiego bezrobocia, zagrożenia w 

postaci jego dalszego wzrostu oraz w postaci istniejącego zagrożenia emigracja młodych 

mieszkańców w celach zarobkowych.  
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6.Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy odpowiedzialny za napisanie wniosku, 

zatrudniony w jego instytucji) brał udział w doradztwie organizowanym przez 

Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru -0 albo 5 pkt.                                         

 

W ramach kryterium grantobiorca otrzymuje punkty, jeśli skorzystał z doradztwa 

świadczonego  przez pracowników biura LGD w ramach konkursu, na który składa wniosek o 

dofinansowanie grantu. Przy udzielaniu punktów weryfikowana jest lista doradztwa i nr 

konkursu na który grantobiorca złożył wniosek o udzielenie grantu.  W przypadku 

uczestnictwa w doradztwie pracownika grantobiorcy konieczne jest również dołączenie 

oświadczenia grantobiorcy o zatrudnieniu pracownika. Jeśli grantobiorca (bądź jego 

pracownik ) brał udział w doradztwie, to otrzyma 5 pkt , jeśli nie – 0 pkt. 

Kryterium jest mierzalne, bowiem na podstawie dokumentacji pozwala przypisać operacji 

określoną ilość punktów, adekwatne do analizy SWOT. Jego zastosowanie zwiększa szanse 

na przygotowanie wysokiej jakości dokumentacji do wniosków o dofinansowanie, co pozwoli 

wykorzystać maksymalnie wskazane w analizie SWOT malejące możliwości dostępu do 

środków finansowych.  

7. Grantobiorca w opisie operacji zawarł informacje o promocji projektu i LGD 0 albo 5 pkt. 

 W ramach danego kryterium oceniane będzie czy grantobiorca zakłada w wyniku 

otrzymania dofinansowania promocję realizowanego projektu i LGD (LSR). Informowanie o 

pomocy otrzymanej z UE jest obowiązkiem Grantobiorcy, a koszty ponoszone w związku z 

tym na przygotowanie tablic informacyjnych i bilbordów (przygotowanych zgodnie z księgą 

wizualizacji) są niekwalifikowalne. LGD w ramach tego kryterium premiuje wyłącznie 

operacje, które dane kryterium będą realizowały poprzez stronę internetową, prasę. LGD nie 

premiuje operacji, które zamieszczają informacje o promocji projektu i LGD na tablicach 

informacyjnych czy bilbordach. Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą 

realizowały poprzez stronę internetową, prasę. Zawarte w tych mediach informacje winny 

zawierać, co najmniej: nazwę i logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, loga 

programów w ramach których dofinansowana jest operacja Kryterium będzie spełnione, jeśli 

grantobiorca we wniosku, załącznikach opisze w jaki sposób będzie promował operację i 

LGD. Jest to istotne kryterium, bowiem pozwala na rozpromowanie operacji realizowanej ze 

środków unijnych za pośrednictwem LGD. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych we wniosku/załącznikach. Jeśli kryterium jest spełnione 

wnioskodawca otrzyma 5 pkt , jeśli nie  - 0 pkt. 

Dane kryterium jest mierzalne – pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów na 

podstawie informacji zawartych w dokumentach, adekwatne do diagnozy obszaru, 

wskazującej w analizie SWOT na szansę dla LGD, poprzez systematyczne i konsekwentne 

promowanie regionalnych tradycji. 

 

8.Operacja dotyczy wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych 0 albo 5 

pkt. 

Operacja zapewnia wprowadzenie nowej lub udoskonalonej usługi turystycznej tj. 

społecznie pożytecznej czynności służącej zaspokajaniu potrzeb turystycznych materialnych 

(np. komunikacyjnych, noclegowych) i niematerialnych, czyli  duchowych (kulturalno-

rozrywkowych) człowieka.  Przez usługi turystyczne rozumie się zarówno usługi 

przewodnickie, hotelarskie, jak i wszystkie inne usługi świadczone turystom lub 

odwiedzającym . 
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Usługi przewodnickie – to oprowadzenie po wybranych obszarach, miejscowościach                

i obiektach, a także udzielanie o nich informacji. Usługi hotelarskie natomiast to krótkotrwałe 

ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych.  

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie grantu wraz             

z załącznikami. Jeśli grantobiorca wskaże, że wprowadza nową  lub udoskonaloną usługę 

turystyczną  to otrzyma 5 pkt. Jeśli z wniosku i załączników nie będzie to wynikało, to 

grantobiorca otrzyma 0 pkt.  

Kryterium jest mierzalne, bowiem pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów na 

podstawie dokumentacji (wniosku, załączników), adekwatne do diagnozy obszaru.  

 

9.Projekt dotyczy następujących branż: 0  albo 20 pkt. 

 

- strefa produkcyjna – w wyniku operacji powstaje nowy produkt materialny 

- opieki nad osobami starszymi ( z wyłączeniem usług jednoosobowych) 

- zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne) 

- budownictwa 

- remontów i naprawy samochodów, motocykli,  sprzętu rolniczego  

-  budownictwa drogowego  

- zagospodarowanie terenów zieleni 

- działalność związana z zakwaterowaniem 

- działalność usługowa związana z wyżywieniem 

 

 

W ramach kryterium wspierane będą następujące branże: strefa produkcyjna (w wyniku 

operacji powstaje nowy produkt materialny); opieki nad osobami starszymi ( z wyłączeniem 

usług jednoosobowych);  zdrowotne i prozdrowotne (świadczenia medyczne);  budownictwa;  

remontów i naprawy samochodów, motocykli,   sprzętu rolniczego; budownictwa drogowego                              

i  zagospodarowanie terenów zieleni;  działalność związana z zakwaterowaniem, działalność 

usługowa związana z wyżywieniem.  

Kryterium jest spełnione gdy wniosek dotyczy wspierania co najmniej jednej branży 

wskazanych powyżej, a  branża  ta  ujęta  jest  we  wniosku/załącznikach  do wniosku,  jako 

podstawowy przedmiot i zakres działalności gospodarczej (wg PKD). Ponadto wydatki ujęte  

w zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji (biznes plan)  

dotyczą tylko tej branży wówczas grantobiorca otrzyma 20 pkt. W przypadku, gdy wniosek  

nie dotyczy wspierania,  co  najmniej  jednej  branży  wskazanej  powyżej  wnioskodawca  

otrzyma-0 pkt. 

W ramach niniejszego kryterium nie premiowana będzie działalność polegająca na sprzedaży  

materiałów i urządzeń budowlanych. 

 Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku                               

o dofinansowanie grantu/załącznikach do wniosku. 

Dane kryterium jest  mierzalne, ponieważ pozwala przypisać określoną ilość punktów na 

podstawie złożonej dokumentacji.  Kryterium jest również adekwatne do diagnozy, zawartej 

w Rozdziale 3 przygotowanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla LGD Dorzecza Zgłowiączki, 

wskazującej branże wymagające szczególnej opieki oraz sformalizowanych instrumentów 

wsparcia finansowego.  
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Poniżej przedstawiono lokalne kryteria wyboru (RPO 11) 

 

L.P.  

LOKALNE KRYTERIA WYBORU  (RPO11) 

 

Punktacja 

1. Siedziba podmiotu znajduje się na obszarze LGD (przez 

okres min. 1 rok przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie grantu).   

Uwagi: weryfikacja na podstawie wniosku/załącznika do 

wniosku. 

0 albo 10 

2. Operacja jest realizowana przez : 0 albo 5 

albo 10 

- organizacje pozarządowe 10 

- inne podmioty 5 

- jednostki samorządu terytorialnego 0 

3. Grantobiorca(bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel 

organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał 

udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie 

LGD Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu 

konkursowi 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy obecności. 

0 albo 5 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone 

koszty, m.in. kosztorys/y inwestorski/e, oferta/y, fakturę/y 

dla każdego z zaplanowanych wydatków 

0 albo 5 

5. Grantobiorca posiada doświadczenie w aplikowaniu                   

o środki zewnętrzne 

Uwagi: np. PROW, PO RYBY, POKL,  FIO 

Weryfikacja: Załącznik do wniosku-  kserokopia umowy 

0 albo 5 

6. Grantobiorca w opisie operacji zawarł informacje o 

promocji projektu i LGD 

Uwagi: Preferowane będą operacje, które  dane kryterium 

będą realizowały poprzez stronę internetową, prasę 

0 albo 5 

7. Grantobiorca(bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel 

organizacji odpowiedzialny za napisanie wniosku) brał 

udział w doradztwie organizowanym przez Stowarzyszenie 

LGD Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru 

Uwagi: Weryfikacja na podstawie listy 

0 albo 5 

  

Maksymalna ilość punktów:  45 

 

 

 

Minimalna ilość punktów niezbędna do wyboru grantu: 25 

 

 

 

Uzasadnienie kryteriów: 
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1.Siedziba podmiotu znajduje się na obszarze LGD (przez okres min. 1 rok przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie grantu)  0 albo 10 pkt. 

 

W ramach kryterium preferuje się grantobiorców, którzy posiadają siedzibę przez okres min. 

1 roku na obszarze LGD przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie grantu. Kryterium 

będzie weryfikowane na podstawie informacji zawartych we wniosku/ załącznika do wniosku.   

Jeśli grantobiorca spełni dane kryterium otrzyma 10 pkt., jeśli kryterium nie zostanie 

spełnione - otrzyma 0 pkt. 

Kryterium to  jest adekwatne do analizy SWOT  i  mierzalne, pozwala bowiem na 

precyzyjne określenie czy siedziba podmiotu  znajduje się na obszarze LGD  przez okres min. 

1 roku i z  tego tytułu grantobiorcy przypisuje się określoną liczbę punktów. 

 

 

2.Operacja jest realizowana przez: 0 albo 5 albo 10 pkt 

- organizacje pozarządowe- 10 pkt. 

- inne podmioty- 5 pkt. 

- jednostki samorządu terytorialnego - 0 pkt. 

 

W ramach danego kryterium preferuje się wnioski składane przez organizacje 

pozarządowe (stowarzyszenia, inne podmioty, działające z własnej inicjatywy i niedziałające 

dla osiągnięcia zysku.  

Dane kryterium będzie weryfikowane na podstawie wniosku o dofinansowanie grantu, 

załączników 

Kryterium to jest adekwatne do analizy SWOT, wskazującą na koniczność przeciwdziałania 

zagrożeniu utrzymywaniem się lub pogłębianiem niskiego zaangażowania mieszkańców w 

życie społecznie. Kryterium jest również mierzalne, bowiem pozwala przypisać określoną 

ilość punktów na podstawie złożonych dokumentów. 

 

3.Grantobiorca(bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel organizacji odpowiedzialny za 

napisanie wniosku) brał udział w szkoleniu organizowanym przez Stowarzyszenie LGD 

Dorzecza Zgłowiączki poświęconemu danemu konkursowi    0 albo 5 pkt. 

 

W ramach kryterium preferuje się grantobiorców, którzy biorą udział w szkoleniach 

dotyczących naboru.  Kryterium weryfikowane będzie na podstawie listy obecności ze 

szkolenia ( w przypadku uczestnictwa w szkoleniu pracownika grantobiorcy konieczne jest 

dołączenie oświadczenia grantobiorcy o zatrudnieniu pracownika, w przypadku organizacji 

pozarządowych – upoważnienie instytucji). 

Jeżeli grantobiorca (jego pracownik/przedstawiciel organizacji) będzie uczestniczył w 

szkoleniu organizowanym przez LGD dotyczącym danego naboru otrzyma  5 pkt., jeśli nie 

będzie brał udziału w szkoleniu, to otrzyma 0 pkt. 

 

Dane kryterium jest adekwatne do analizy SWOT i mierzalne, pozwalające przypisać operacji 

określoną ilość punktów na podstawie dokumentacji. Co więcej, jego zastosowanie zwiększa 

szanse na przygotowanie przez przeszkolonych wnioskodawców wysokiej jakości 
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dokumentacji do wniosków o dofinansowanie, co pozwoli wykorzystać maksymalnie 

wskazane w analizie SWOT malejące możliwości dostępu do środków finansowych. 

 

 

4. Do wniosku załączono dokumenty potwierdzające założone koszty, m.in. kosztorys/y 

inwestorski/e, oferta/y, fakturę/y dla każdego z zaplanowanych wydatków 0 albo 5 pkt. 

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których będzie można określić 

racjonalność wydatków dla danej operacji. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie wniosku oraz załączników do wniosku (np. kosztorysy, oferty, faktury) dla 

każdego z zaplanowanych wydatków. Przyjęte założenia pozwolą punktować operacje, które 

udokumentują, że założone we wniosku kwoty są kosztami racjonalnymi, rynkowymi. Jeśli 

grantobiorca załączy min. 1 dokument potwierdzający przyjęty poziom cen do danego kosztu 

otrzyma 5 pkt.  W innym przypadku grantobiorca otrzyma 0 pkt.  

Dane kryterium jest mierzalne, pozwalające przypisać operacji określoną ilość punktów na 

podstawie dokumentacji (wniosku, załączników), adekwatne do analizy SWOT, która 

wskazuje na duże zapotrzebowanie społeczności w pozyskiwaniu środków unijnych oraz 

ograniczona ilość środków unijnych z PROW oraz konieczność wykorzystania szansy na 

rozwój produkcji i usług w oparciu o lepsze wykorzystanie istniejących zasobów. 

 

5.Grantobiorca posiada doświadczenie w aplikowaniu  o środki zewnętrzne*    0 albo 5 pkt. 

 

W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie grantobiorcy w realizacji 

projektów finansowanych ze środków zewnętrznych/unijnych np. PROW, PO RYBY, POKL, 

FIO.  Jeśli grantobiorca na podstawie zapisów złożonej dokumentacji (wniosku/załączników - 

kserokopia umowy) wykaże doświadczenie w realizacji co najmniej jednego w/w projektu, to 

otrzyma za dane kryterium 5 pkt.  W przypadku braku doświadczenia otrzyma on 0 pkt. 

Dane kryterium ma na celu jak najbardziej efektywne wykorzystanie  środków pochodzących 

z UE. 

Kryterium jest mierzalne,  adekwatne do analizy SWOT pozwala na podstawie dokumentacji 

przypisać określoną ilość punktów.  

 

6. Grantobiorca w opisie operacji zawarł informacje o promocji projektu i LGD  0 albo 5 pkt.    

 W ramach danego kryterium oceniane będzie czy grantobiorca zakłada w wyniku 

otrzymania dofinansowania promocję realizowanego projektu i LGD (LSR). Informowanie o 

pomocy otrzymanej z UE jest obowiązkiem Grantobiorcy, a koszty ponoszone w związku z 

tym na przygotowanie tablic informacyjnych i bilbordów (przygotowanych zgodnie z księgą 

wizualizacji) są niekwalifikowalne. LGD w ramach tego kryterium premiuje wyłącznie 

operacje, które dane kryterium będą realizowały poprzez stronę internetową, prasę. LGD nie 

premiuje operacji, które zamieszczają informacje o promocji projektu i LGD na tablicach 

informacyjnych czy bilbordach. Preferowane będą operacje, które dane kryterium będą 

realizowały poprzez stronę internetową, prasę. Zawarte w tych mediach informacje winny 

zawierać, co najmniej: nazwę i logo Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki, loga 

programów w ramach których dofinansowana jest operacja Kryterium będzie spełnione, jeśli 

grantobiorca we wniosku, załącznikach opisze w jaki sposób będzie promował operację i 

LGD. Jest to istotne kryterium, bowiem pozwala na rozpromowanie operacji realizowanej ze 
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środków unijnych za pośrednictwem LGD. Dane kryterium będzie weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych we wniosku/załącznikach. Jeśli kryterium jest spełnione 

wnioskodawca otrzyma     5 pkt , jeśli nie  - 0 pkt. 

Dane kryterium jest mierzalne – pozwala przypisać operacji określoną ilość punktów na 

podstawie informacji zawartych w dokumentach, adekwatne do diagnozy obszaru, 

wskazującej w analizie SWOT na szansę dla LGD, poprzez systematyczne i konsekwentne 

promowanie regionalnych tradycji. 

 

7.   Grantobiorca (bądź pracownik grantobiorcy/przedstawiciel organizacji odpowiedzialny za 

napisanie wniosku) brał udział w doradztwie organizowanym przez Stowarzyszenie LGD 

Dorzecza Zgłowiączki w ramach danego naboru                                                                   0 

albo 5 pkt. 

 

W ramach kryterium grantobiorca otrzymuje punkty, jeśli skorzystał z doradztwa 

świadczonego  przez pracowników biura LGD w ramach konkursu, na który składa wniosek o 

udzielenie wsparcia. Przy udzielaniu punktów weryfikowana jest lista doradztwa i nr 

konkursu na który grantobiorca złożył wniosek o dofinansowanie grantu.  W przypadku 

uczestnictwa w doradztwie pracownika grantobiorcy konieczne jest również dołączenie 

oświadczenia grantobiorcy o zatrudnieniu pracownika, w przypadku organizacji 

pozarządowych – upoważnienie instytucji . Jeśli grantobiorca(jego pracownik/ przedstawiciel 

orgnizacji) brał udział w doradztwie, to otrzyma 5 pkt , jeśli nie – 0 pkt. 

Kryterium jest mierzalne, bowiem na podstawie dokumentacji (lista doradztwa)pozwala 

przypisać operacji określoną ilość punktów, adekwatne do analizy SWOT, ponieważ jego 

zastosowanie zwiększa szanse na przygotowanie przez przeszkolonych Grantobiorców 

wysokiej jakości dokumentacji do wniosków o granty, co pozwoli wykorzystać maksymalnie 

wskazane w analizie SWOT malejące możliwości dostępu do środków finansowych. 

 

Procedura zmiany lokalnych kryteriów  wyboru grantów oraz kryteriów zgodności                 

z LSR  

 

W trakcie realizacji LSR możliwe będą zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantów oraz 

kryteriów zgodności z LSR. Konieczność tych zmian może być spowodowana: 

1) zmianą warunków społeczno-gospodarczych obszaru objętego LSR, a tym samym analizy 

SWOT, do której kryteria są adekwatne, 

 2) trudnościami w procesie wyboru zgłoszonymi przez członków Rady, 

 3) niemożnością osiągnięcia zakładanych wskaźników.  

 4)  wezwaniem Samorządu Województwa 

5) przepisami prawa 



12 

 

Opis  procedury zmiany kryteriów: 

1. Uprawnienia do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru ma Rada, Zarząd lub 

członkowie LGD. 

2. Wszyscy uprawnieni zgłaszają pisemnie propozycje zmian kryteriów wraz ze 

szczegółowym uzasadnieniem. 

3. Propozycje zmian kryteriów są poddawane konsultacjom społecznym poprzez 

zamieszczenie ich na stronie internetowej LGD. 

4. Propozycje zmian są rozpatrywane na najbliższym walnym zebraniu członków, gdzie 

podejmuje się uchwałę o przyjęciu bądź odrzuceniu proponowanych zmian w kryteriach 

według,  których są oceniane operacje. 

5. W przypadku zmiany kryteriów, będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po 

dniu zatwierdzenia zmian przez walne zabranie członków. Jeśli na podstawie umowy o 

warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez społeczność 

Samorząd Województwa będzie wymagał uzgodnienia zmienianych kryteriów, to LGD 

dokona stosownych uzgodnień przed  walnym zebraniem członków.   

6. W przypadku zmiany kryteriów Biuro LGD przygotowuje nowe karty oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru w oparciu o wprowadzone zmiany. 


