
Załącznik nr 12. Lokalne kryteria wyboru Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 

Kryterium Opis Wartość punktowa Źródło weryfikacji 

1. Wnioskodawca posiada 

doświadczenie w realizacji operacji ze 

wsparciem zewnętrznym (maksymalnie 

1, minimum 0) 

Preferowani będą 

wnioskodawcy, którzy 

posiadają 

doświadczenie w 

realizacji projektów ze 

wsparciem 

zewnętrznym 

  

1 – zrealizował i rozliczył minimum 1 

operację w ciągu 3 lat poprzedzających 

złożenie wniosku 

0 - nie posiada doświadczenia w 

doświadczenia w realizacji projektów ze 

wsparciem zewnętrznym 

 

Zapisy wniosku o dofinansowanie.  

umowy o realizacji operacji ze wsparciem 

zewnętrznym 

2. Zachowanie lokalnego 

dziedzictwa kulturowego i/lub 

historycznego, i/lub przyrodniczego 

(maksymalnie 1, minimum 0 punktów) 

 

Preferuje się operacje 

wykorzystujące lokalną 

historię, tradycję, 

kulturę, walory 

lokalnego środowiska, 

lokalna infrastrukturę 

turystyczną, lokalne 

produkty i usługi. 

. 

 

 

 

. 

1 pkt. - operacja zakłada wykorzystanie 

lokalnego dziedzictwa kulturowego i/lub 

historycznego, i/lub przyrodniczego oraz 

wykazał wykorzystanie zasobu w opisie 

operacji 

0 pkt.– operacja nie zakłada wykorzystania 

lokalnego dziedzictwa kulturowego i/lub 

historycznego, i/lub przyrodniczego 

Zapisy wniosku o dofinansowanie 

3. Rodzaj wnioskodawcy 

(maksymalnie 1 punkt, minimum 0 

punktów) 

Jako wnioskodawcy 

preferowane są NGO 

oraz grupy nieformalne 

działające na terenie 

LGD.  

1 – Wnioskodawca jest organizacją 

pozarządową lub grupą nieformalną 

0 – Wnioskodawca nie jest organizacją 

pozarządową lub sformalizowaną grupą nie 

posiadającą osobowości prawnej 

 

Zapisy wniosku o dofinansowanie oraz 

statut lub KRS, oświadczenie 

wnioskodawcy 

3. Wpływ na realizację 

LSR(maksymalnie 3 punkty, minimum 

0 punktów) 

 

Preferuje operacje 

wpływające znacząco 

na osiąganie 

wskaźników produktu, 

z uwagi na konieczność 

rozliczenia Strategii 

poprzez m.in. 

osiągnięcie założonych 

celów, mierzone 

wskaźnikami. 

3 -realizacja operacji wskazuje podniesienie 

co najmniej 2 wskaźniki produktu. 

1 – realizacja operacji spowoduje 

podniesienie wartości więcej niż 1 wskaźnika 

produktu, którego dotyczy ogłoszenie o 

naborze wniosków (wskaźniki produktu 

objęte naborem). 

0 – realizacja operacji spowoduje 

podniesienie wartości tylko 1  wskaźnika 

produktu. 

Zapisy wniosku o dofinansowanie 



  

4. Przejrzystość i zasadność budżetu 

(maksymalnie 3 punkty, minimum 0 

punkty) 

Budżet realistyczny, 

dobrze sporządzony 

merytorycznie i 

rachunkowo,  

szczegółowy i 

przejrzysty,  

kwalifikowalność 

kosztów projektu oraz 

ich zgodność  z 

zakładanymi 

produktami i 

rezultatami, 

gospodarność i 

oszczędność,  

przejrzysty  plan 

kosztów i plan 

finansowy. 

 

 

3 pkt. –budżet rzetelny, szczegółowy, jego 

wykonanie jest realistyczne, koszty określone 

są w przejrzysty sposób, sporządzony  

poprawnie pod względem rachunkowym i 

merytorycznym, poprawnie określona jest 

kwalifikowalność kosztów, występuje jasne i 

logiczne powiązanie z zakładanymi  

produktami i rezultatami.  

  

 

0 pkt. - budżet nierzetelny, ogólnikowy, jego 

wykonanie jest mało realistyczne brak 

przejrzystości kosztów, sporządzony 

wadliwie pod względem rachunkowym i 

merytorycznym, wadliwie określona jest  

kwalifikowalność kosztów, brak jasnego i 

logicznego powiązania  

 

 

Zapisy wniosku o dofinansowanie 

oraz dołączone do wniosku dokumenty 

dodatkowe (np. oferty  

cenowe, które będą potwierdzać realność 

przyjętych we wniosku kwot) 

 

Maksymalnie 9 punktów, minimum 0 punktów  

Kryteria strategiczne  

1. Innowacyjność projektu 

(maksymalnie 1 punkt) 

 

Nowe wykorzystanie w 

ramach operacji lokalnych 

zasobów (przyrodniczych, 

kulturalnych, społecznych 

itp.) a zwłaszcza pozytywny 

wpływ na ochronę 

środowiska lub 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym  lub/i 

nowatorskie podejście w 

projekcie do wsparcia grup 

defaworyzowanych.   

Innowacyjność badana w 

odniesieniu do terenu danej 

1 – wykazana innowacyjność 

projektu 

0  – brak innowacyjności 

 

Zapisy wniosku o dofinansowanie, 

badanie rynku przedstawione przez 

wnioskodawcę ora źródła zewnętrzne 

takie jak Internet i dane lokalne 

 



gminy w której ma być 

realizowana operacja 

2. Priorytetowe grupy docelowe  - 

zaspokojenie potrzeb grup 

defaworyzowanych 

(maksymalnie 2 punkty, minimum 0) 

Kryterium preferuje 

operacje skierowane do 

osób opisanych w diagnozie 

LSR jako grupy 

defaworyzowane, tj.: 

rolnicy, osoby bezrobotne, 

w szczególności osoby 

młode do 24 roku życia, 

osoby korzystające z 

pomocy społecznej, rodziny 

wielodzietne i rodziny 

niepełne. 

2- operacja zaspokaja potrzeby 

grupy defaworyzowanej ze względu 

na zaangażowanie osób z grupy 

defaworyzowanych w realizację 

projektu (tzn. opis projektu wprost 

określa, że adresatem/grupą 

docelową danego projektu może być 

osoba z grupy defaworyzowanej 

i/lub projekt określa iż działania 

opisane we wniosku dotyczą 

bezpośrednio osób z grupy 

defaworyzowanych oraz 

przewidziano koszty w tym 

zakresie) 

 

0-operacja nie przewiduje 

zaspokojenie potrzeby grupy 

defaworyzowanej 

Zapisy wniosku o dofinansowanie 

Maksymalnie 3 punkty, minimum 0 punktów  

 

 

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru 
 

Kryteria wyboru do poszczególnych przedsięwzięć zostały opracowane przez Zarząd LGD na podstawie diagnozy i analizy SWOT, a także na podstawie 

konsultacji ze społecznością zamieszkującą obszar LGD. Ogólne wytyczne na podstawie których ustalono kryteria wyboru, określa rozdział VI LSR. 

Szczegółowe informacje dotyczące wyboru projektów zostały zamieszczone w następujących dokumentach: 

- Procedura oceny i wyboru operacji w ramach „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW 2014-2020, 

- Procedura oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 
 

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.  



 

Kryteria te mogą być zmieniane i aktualizowane na każdym etapie wdrażania LSR z zachowaniem poniższej procedury: 

1. Propozycje ustalania i zmian kryteriów mogą być zgłaszane przez mieszkańców, pracowników biura oraz członków i organy LGD za pomocą 

formularza zmian udostępnionego na stronie internetowej i znajdującego się w Biurze LGD (w wersji papierowej) lub udostępnionego podczas spotkań 

konsultacyjnych. Zmiany te nie mogą być dokonywane w trakcie trwania konkursu, a w całym procesie w ramach danego naboru stosowane będą te 

same kryteria i procedury. 

2. Zmiany mogą być proponowane w ramach ewaluacji rocznej, na podstawie raportu cząstkowego zawierającego wnioski i rekomendacje dotyczące 

lokalnych kryteriów wyboru. 

3. Analiza zgłaszanych do LGD kryteriów lub zmian jest dokonywana przynajmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia. Zarząd będzie mógł odrzucić 

wnioski niezgodne z przepisami i  strategią, ale osoba zgłaszająca będzie mogła odwołać się od tej decyzji do Rady. 

4. Naniesienie przez pracowników Biura LGD przyjętych uwag. 

5. Zamieszczenie na stronie internetowej LGD projektu kryteriów i poddanie go konsultacjom społecznym. 

6. Zgłaszanie uwag za pomocą dostępnych środków komunikacji. 

7. Pracownicy biura po uzgodnieniu z Zarządem przygotują projekt uchwały dotyczącej ustalenia lub zmiany kryteriów Walnemu Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia. 

8. Zaktualizowane kryteria zatwierdzane będą uchwałą Walnego Zebrania Członków na najbliższym, ustalonym zebraniu. 

9. Wszystkie zmiany kryteriów muszą zostać zatwierdzone przez Samorząd Województwa Małopolskiego. 

 

 

Koniusza, dnia 06.06.2016r.                                                                                                                                       _________________________________ 

(podpis) 


