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KARTA OCENY ZADANIA GRANTOBIORCÓW WEDŁUG KRYTERIÓW WYBORU 

 

Numer wniosku: 
(Nadany przez Biuro LGD) 

 

Tytuł zadania:  

Wnioskodawca:  

Przedsięwzięcie:  

Cel szczegółowy:  

Cel ogólny:  

 

Lp. KRYTERIUM SKALA PUNKTOWA ŹRÓDŁO WERYFIKACJI 
LICZBA 

PRZYZNANYCH 
PUNKTÓW 

UZASADNIENIE 

OCENA WNIOSKU – KRYTERIA LOKALNE 

1 

Operacje 

przyczyniające się 

do wykorzystania 

niżej wymienionych 

obszarów otrzymują 

po 1 pkt. za każdy: 

1) walory 

przyrodniczo-

krajobrazowe, 

2)dziedzictwo 

historyczno-

kulturowe, 

3) aktywność i 

gospodarność 

społeczna 

3pkt  – operacja przyczyni 

się do szerszego 

wykorzystania trzech 

z powyższych  

2pkt – operacja przyczyni się 

do szerszego wykorzystania 

dwóch z powyższych 

obszarów, 

1pkt – operacja przyczyni się 

do szerszego wykorzystania 

jednego z powyższych 

obszarów, 

0pkt – operacja nie 

przyczynia się do 

wykorzystania żadnego z 

powyższych obszarów  
 

Punkty się nie sumują 

Wniosek  

o powierzenie grantu - 

rozdział opis operacji 

  

2 
Operacja służy jak 

największej liczbie 

mieszkańców 

3pkt – mieszkańcy całego 

obszaru LSR 
2pkt – mieszkańcy więcej niż 

1 gminy a mniej niż 5 Gmin 

1 pkt – mieszkańcy 1 gminy 

Wniosek  

o powierzenie grantu - 

rozdział opis operacji 
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3 
Udział wkładu 

własnego w 

realizację operacji 

3pkt –  jest większy od 

wymaganego wkładu o 

minimum 11 punktów 

procentowych i więcej 
2pkt –  jest większy od 

wymaganego i znajdujący 

się przedziale od 6 do 10 

punktów procentowych   

1pkt – jest większy od 

wymaganego i znajdujący 

się przedziale od 1 do 5 

punktów procentowych   

0pkt – jest równy 

wymaganiom 
Do wszystkich wartości 
stosuje się zaokrąglenie 

arytmetyczne 
Punkty się nie sumują 

Wniosek  

o powierzenie grantu  - 

źródła finansowania 

  

4 

Operacja dotyczy 

działań w zakresie 

infrastruktury 

służącej rozwojowi 

kultury, sportu i 

rekreacji 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Wniosek  

o powierzenie grantu - 

rozdział opis operacji, 

zestawienie kosztów 

  

5 

Projekt dotyczy 

budowania więzi 

społeczności 

lokalnej poprzez 

pobudzenie 

aktywności wśród 

mieszkańców 

2pkt – dotyczy 
0pkt – nie dotyczy 

Wniosek  

o powierzenie grantu - 

rozdział opis operacji, 

zestawienie kosztów 

  

6 

Operacja dotyczy 

lub będzie 

bezpośrednio 

wpływać na rozwój 

życia społeczno-

kulturalne 

mieszkańców 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Wniosek  

o powierzenie grantu - 

rozdział opis operacji, 

zestawienie kosztów 

  

7 

Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie w 

realizacji projektów 

współfinansowanyc

h ze środków 

zewnętrznych 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Wniosek  

o powierzenie grantu - 

opis operacji, baza 

danych 

  

8 
Czy wnioskodawcą 

jest organizacja 

pozarządowa? 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Wniosek  

o powierzenie grantu - 

opis operacji, baza 

danych 
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9 
Czas realizacji 

projektu 

3pkt – do 6 miesięcy  
2pkt – do 9 miesięcy a 

powyżej 6 miesięcy 

1pkt – do 12 miesięcy a 

powyżej 9 miesięcy  
0pkt – powyżej 12 miesięcy 

Punkty się nie sumują 

Wniosek  

o powierzenie grantu - 

dodatkowa informacja 

przedstawiona w opisie 

operacji uzasadniająca 

przyjęty okres realizacji 

  

10 
Wpływ operacji na 

osiągnięcie 

wskaźników LSR 

2 pkt – operacja pozytywnie 

wpływa na osiągniecie 

więcej niż jednego 

wskaźnika produktu lub 

realizuje 1 wskaźnik ale 

większej ilości niż 1 sztuka 
0pkt – operacja pozytywnie 

wpływa na osiągniecie 1 

wskaźnika produktu 

Wniosek  

o powierzenie grantu - 

rozdział opis operacji 

  

11 

Beneficjent 

korzystał z 

doradztwa i/lub 

uczestniczył w 

szkoleniu 

2pkt – tak 
0pkt – nie 

Wniosek  

o powierzenie grantu - 

potwierdzenie udziału w 

szkoleniu/doradztwie 

wydane przez Biuro LGD 

  

12 
Miejsce realizacji 

operacji 

2 pkt – projekt realizowany 

w miejscowościach poniżej 5 

tys. mieszkańców 
0 pkt – projekt realizowany 

w miejscowościach powyżej 

lub równo 5 tys. 

mieszkańców 

Dokumentacja 

aplikacyjna, danych 

własnych LGD i wiedzy 

własnej członków RADY 

  

OCENA WNIOSKU – KRYTERIA PREMIUJĄCE 

13 
Innowacyjność 

operacji 

6pkt – innowacyjność 

operacji na poziomie 

obszaru LSR 

3pkt – innowacyjność 

operacji na poziomie gminy 

członkowskiej LGD miejsca 

realizacji operacji  

1pkt – innowacyjność 

operacji na poziomie 

miejscowości należącej do 

Gminy 

0pkt – brak innowacyjności 

Preferuje się operacje 
innowacyjne

1
.  

Analiza kryterium na 

podstawie opisu 

operacji, gdzie 

Beneficjent ma wskazać 

innowacyjność projektu. 

Weryfikacja 

przeprowadzana jest na 

podstawie dostępnej 

wiedzy lokalnej 

posiadanej przez 

Członków Rady 

  

                                                      
1
 UWAGA! Przez innowacyjność należy rozumieć zastosowanie lub wprowadzenie nowych  lub ulepszonych usług/produktów, procesów 

(technologii), metod organizacji lub marketingu,  nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i surowców, wcześniej nie stosowanym na 

obszarze LSR; nowym sposobie zaangażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju; upowszechnieniu lub wykorzystaniu nowoczesnych 

technik informacyjno-komunikacyjnych. Innowacyjne może być ich nietypowe, niestandardowe wykorzystanie czy promocja. 
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14 

Oddziaływanie 

operacji  

na grupę 

defaworyzowaną 

zidentyfikowaną  

w LSR 

6pkt – pozytywne 

oddziaływanie operacji na 

dwie ze zidentyfikowanych 

grup defaworyzowanych na 

obszarze LSR 
3pkt – pozytywne 

oddziaływanie operacji na 

jedną ze zidentyfikowanych 

grup defaworyzowanych na 

obszarze LSR 
0pkt – brak oddziaływania 

operacji na grupę 

defaworyzowaną na 

obszarze LSR    

Preferuje się wnioski 
oddziałujące pozytywnie 

na grupę 
defaworyzowaną

2
  

Grupy defaworyzowane, 

to: 

-  Młodzi ludzie poniżej 

30 roku życia 

-  Osoby powyżej 50 

roku życia 

- Mikroprzedsiębiorcy 

 
Analiza kryterium na 

podstawie opisu 

operacji, gdzie 

Beneficjent opisuje 

oddziaływanie na 

wskazane grupy 

defaworyzowane. 

Weryfikacja 

przeprowadzana jest na 

podstawie dostępnej 

wiedzy lokalnej 

posiadanej przez 

Członków Rady 

  

MAX - 40 punkty 

Minimalna liczba punktów jakie musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniająca kryteria wyboru to 15 pkt 

 

SUMA PRZYZNANYCH PUNKTÓW:  

Uzasadnienie oceny:  

Podpis 
Przewodniczącego Rady 

i Sekretarza/ Członka Rady 
 

Miejscowość i data:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2
 UWAGA! Nie przyznaje się punktów za wiek Beneficjenta, który determinuje jego przynależność do danej grupy defaworyzowanej. Nie 

przyznaje się punktów za status Przedsiębiorcy jako Mikroprzedsiębiorcy. 


