
LOKALNE KRYTERIA WYBORU WNIOSKU O POWIERZENIE GRANTU 

 
Nazwa kryterium Wyjaśnienie kryterium Punktacja 

Doradztwo  

0-5 pkt. 

Opis kryterium: Skorzystanie przez wnioskodawców 

z doradztwa biura LGD przy składaniu wniosku. Aby osoba 

lub podmiot uzyskała punkty za korzystanie z doradztwa ma 

obowiązek skorzystać z niego od dnia ogłoszenia naboru 

wniosków na stronie internetowej LGD i nie później niż 3 

dni robocze przed zakończeniem naboru wniosków. Doradca 

ma prawo odmówić udzielenia doradztwa, jeśli w danym 

czasie udziela innej osobie doradztwa.  

W trosce o wysoką jakość składanych wniosków preferuje 

się aby wnioskodawcy korzystali z doradztwa świadczonego 

przez pracowników biura LGD/ekspertów zatrudnionych na 

zlecenie biura LGD w zakresie przygotowania wniosku 

/biznesplanu. Wnioski wnioskodawców nie korzystających 

z doradztwa przed złożeniem wniosku nie otrzymują 

punktów. 

Źródło weryfikacji: rejestr świadczonego doradztwa przez 

biuro LGD 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa – 0 pkt 

Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa biura – 5 pkt. 

Zaangażowanie 

społeczne  

0-5 pkt 

Opis kryterium: 

Wykazano zaangażowanie w realizację projektu partnerów 

i/lub wolontariuszy. Jeżeli wnioskodawca opisał w projekcie 

współpracę z partnerem/ami i/lub wykazał zaangażowanie 

osoby/osób w wolontariat operacja uzyskuje punkty. W 

przypadku braku zaangażowania w realizację projektu 

wolontariuszy i/lub partnerów nie przyznaje się punktów. 

Udokumentowaniem współpracy wnioskodawcy z 

partnerami są deklaracje współpracy, i/lub porozumienia 

współpracy i/lub umowy i/lub oświadczenia o współpracy 

szczegółowo pokazujące jego wkład w realizację projektu. 

Źródło weryfikacji: wniosek o powierzenie grantu 

Wnioskodawca nie przewiduje 

współpracy przy realizacji grantu 

partnerów i/lub wolontariuszy  - 0 

pkt 

Wnioskodawca przewiduje 

współpracę przy realizacji grantu z 

minimum jednym partnerem i/lub z 

minimum jednym wolontariuszem- 

3 pkt  

Wnioskodawca przewiduje 

współpracę przy realizacji grantu z 

minimum dwoma partnerami i/lub 

dwoma wolontariuszami - 5 pkt  

Wkład własny  

0-10 pkt 

Spełnione kryterium: 

Wnioskodawca w ramach kosztów całkowitych wykazał 

wkład własny finansowy w realizowaną operację. Premiuje 

się projekty, które angażują wkład własny finansowy w 

realizowany projekt. W przypadku nie stwierdzenia wkładu 

własnego w realizowaną operację powyżej 5% kosztów 

zadania nie przyznaje się punktów. Źródło weryfikacji: 

wniosek o powierzenie grantu 

Wykazano wkład własny finansowy 

na poziomie 5% kosztów zadania – 

0 pkt 

Wykazano wkład własny finansowy 

powyżej 5% do 10% kosztów 

zadania włącznie – 5 pkt 

Wykazano wkład własny finansowy 

powyżej 10% kosztów zadania -  

10 pkt 

Wykorzystanie 

lokalnych 

zasobów  

0-5 pkt 

Spełnione kryterium: 

Ze złożonej dokumentacji wynika, iż projekt wykorzystuje 

lokalne zasoby przyrodnicze, historyczne, kulturowe. 

Kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli zadanie 

przewidziane do realizacji w ramach operacji grantowej 

wykorzystuje lokalne zasoby przyrodnicze i/lub historyczne 

i/lub kulturowe.  

Przez lokalne zasoby należy rozumieć zasoby materialne i 

niematerialne wraz z wartościami duchowymi, mające 

znaczenie dla tożsamości regionu i rozwoju społeczno – 

kulturalnego (do zasobów materialnych zalicza się w 

szczególności układy urbanistyczne, zabytkową zabudowę 

reprezentującą różne wykształcone historycznie typy, zespoły 

form krajobrazu zielonego, wartości archeologiczne, a także 

zasoby ruchome - kolekcje, archiwa, zbiory biblioteczne i 

muzealne). Zasobami niematerialnymi są historycznie 

wykształcone więzi i struktury wewnątrz społeczności, 

folklor, historia, tradycje miejscowe. 

Źródło weryfikacji: wniosek o powierzenie grantu 

Działania przewidziane do realizacji 

w ramach operacji grantowej nie 

wykorzystują lokalnych zasobów 

przyrodniczych i/lub historycznych 

i/lub kulturowych -  0 pkt 

Działania przewidziane do realizacji 

w ramach operacji grantowej 

wykorzystują lokalne zasoby 

przyrodnicze i/lub historyczne i/lub 

kulturowe - 5 pkt 

 

Maksymalnie wniosek może uzyskać 25,00 pkt, przy czym minimum punktowe to 40 % możliwej do 

uzyskania punktacji czyli 10 pkt. 


