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    „Kryteria lokalne  dot. projektów grantowych” 
  

L.p. 
 

Kryterium 
Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium  

 
Uzasadnienie 

Rodzaj dokumentów 
potwierdzających 

spełnienie kryterium,  
źródło danych 

Punktacja  

1 
Priorytetowe grupy docelowe  
beneficjentów  
 

Operacja  przewiduje udział grup defaworyzowanych 
Kryterium spełnione na poziomie minimalnym - 
1. Wnioskodawca uwzględnił udział w operacji przynajmniej jednej 
grupy defaworyzowanej oraz ujął je we wskaźnikach. Zdefiniowane 
grupy defaworyzowane na obszarze LGD, tj.: 
- osoby bezrobotne  
-osoby młode do 34 roku życia,  
- kobiety samotnie wychowujące dzieci     5 punkty 
  
Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym  - gdy  
udzielono odpowiedzi twierdzącej na poniższe pytanie: 
 Z opisu wniosku wynika, że w projekcie zaplanowano udział 
przedstawicieli co najmniej 2 grup defaworyzowanych oraz ujęto je we 
wskaźnikach; 
10 punktów   
Kryterium niespełnione: 
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie 
minimalnym. 
- 0 punktów 
  

Zaspokojenie potrzeb 
grup  

defaworyzowanych  
wskazanych w LSR ze  
względu na dostęp do 

rynku pracy 
 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i  
załącznikach. 

Spełnienie kryterium 
na poziomie 

minimalnym - 5 pkt. 
lub 

Spełnienie kryterium 
na poziomie 

maksymalnym - 10 
pkt. 

Niespełnienie 
kryterium - 0 pkt. 
Maksymalna ilość 

punktów - 10 
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2 Innowacyjność 

Kryterium preferuje operacje nowatorskie, niestandardowe, o  
eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzące do 
lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniające się do pozytywnych zmian  
na obszarze LGD.  
- innowacyjność oceniana w odniesieniu do obszaru LGD /  
zastosowanie po raz pierwszy opracowanych przez beneficjenta  
rozwiązań lub pomysłów i rozwiązań znanych i stosowanych na innych   
obszarach, jednak mających charakter innowacji na terenie LGD/ w  
zakresie:  
- nowatorskiego sposobu wykorzystania zasobów lokalnych i/lub  
- rozwoju nowych rodzajów produkcji i usług, zaspokojenia potrzeb,  
które były pomijane w dotychczasowych działaniach i/lub  
- modernizacji tradycyjnych form technologii i/lub  
- rozwoju nowych funkcji obszaru i/lub  
- nowego sposobu angażowania społeczności lokalnej w rozwój i/lub  
- nowych rozwiązań organizacyjnych i/lub  
- zastosowania nowych technik marketingowych i/lub  
- produktu i/lub - procesu i/lub  
- usługi i/lub  
- maszyn lub urządzeń i/lub  
- zastosowanej technologii /lub  
- organizacji pracy,  
Kryterium spełnione na poziomie minimalnym 
: innowacyjność na poziomie gminy 2 pkty lub 
: innowacyjność na poziomie obszaru LGD  4 pkty   
 
 
Niespełnienie kryterium - 0 pkt.  

Kryterium 
podyktowane  

dążeniem LGD do jak  
największego 
propagowania  

działań innowacyjnych.  
Stanowi uzasadnienie  
realizacji operacji w 

ramach LSR  
 

Wymagane 
uzasadnienie kryterium 

przez każdego z  
członków Rady. 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i załącznikach.  
Dla uzasadnienia kryterium 
wymagane jest wskazanie 
dokumentów 
potwierdzających, że 
zastosowane rozwiązania 
w ramach realizacji 
operacji mają taki 
charakter (np. źródła 
pisemne, literatura, 
raporty, analizy lub 
odnośniki do stron www.) 
– na dowód spełniania 
tego kryterium w 
przypadku braku 
dostępności informacji  
potwierdzających 
innowacyjność na stronach 
internetowych, niezbędne 
jest przedstawienie tych 
informacji w formie 
załącznika. 
Dodatkowo wymagane jest 
oświadczenie 
Wnioskodawcy na wzorze 
LGD. 
 

Spełnienie kryterium 
na  

poziomie 
minimalnym - 2 pkt.  

lub  
 

Spełnienie kryterium 
na  

poziomie 
maksymalnym - 4 

pkt. 
 
 

Maksymalna ilość 
punktów 4 pktów 
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3 

Korzystanie ze szkoleń 
(spotkań informacyjnych) 
i/lub z doradztwa  
indywidualnego oferowanego 
i realizowanego przez LGD  
 

Preferuje się projekty Wnioskodawców korzystających z oferty  
doradztwa indywidualnego oraz szkoleń (spotkań informacyjnych)  
prowadzonych przez LGD związanych tematycznie z 
planowanym/ogłoszonym konkursem.  
Kryterium spełnione na poziomie minimalnym gdy na jeden z  
poniższych warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:  
1. Wnioskodawca korzystał ze szkoleń lub spotkań informacyjnych 
organizowanych przez Lokalną  Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej 
2. Wnioskodawca korzystał z doradztwa indywidualnego udzielanego 
przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.  
 2 punkty  
 
Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym - gdy udzielono 
odpowiedzi twierdzącej na wszystkie poniższe pytania:  
1. Wnioskodawca korzystał ze szkoleń lub uczestniczył w spotkaniach 
informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Ziemi 
Kraśnickiej 
2. Wnioskodawca korzystał z doradztwa indywidualnego udzielanego  
przez pracowników biura Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej.  
5 punktów  
 
Kryterium niespełnione:  
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie  
minimalnym. - 0 punktów  

Dążenie do jak  
największego udziału  

społeczeństwa w  
działaniach 

podejmowanych na 
rzecz obszaru LGD 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i  
załącznikach. 
Spełnianie kryterium 
weryfikowane na 
podstawie list obecności z 
udziału w 
szkoleniu/spotkaniu 
informacyjnym/doradztwie 
indywidualnym 

 Spełnienie kryterium 
na  

poziomie 
minimalnym - 2 pkt.  

lub  
 

Spełnienie kryterium 
na  

poziomie 
maksymalnym - 5 

pkt.  
 

Niespełnienie 
kryterium - 0 pkt.  

 
Maksymalna ilość 

punktów - 5 
 

4.  

Zaplanowane działania 
informacyjne  
i promocyjne o źródłach  
finansowania 

W operacji zaplanowano działania informacyjne oraz promocyjne o 
źródłach finansowania operacji, zgodnie z poniższymi wytycznymi:  
Kryterium spełnione na poziomie minimalnym gdy na jeden z  
poniższych warunków udzielono odpowiedzi twierdzącej:  
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto informację o  
umieszczeniu w widocznym miejscu w siedzibie beneficjenta tablicy  
informacyjnej dotyczącej realizacji operacji zawierającą logo i  
informację o LGD lub,  
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent  

Kryterium 
podyktowane  

dążeniem LGD do 
wzrostu  

rozpoznawalności na  
obszarze wdrażania  

Lokalnej Strategii 
Rozwoju 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i  
załącznikach.  
Dodatkowo wymagane jest 

Spełnienie kryterium 
na poziomie 

minimalnym - 2 pkt.  
lub  

 
Spełnienie kryterium 
na poziomie średnim 

- 5 pkt.  
lub  
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zamieści na własnej stronie internetowej informację o realizowanej  
operacji w tym zawierającą logo i informację o LGD lub,  
3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent  
zaplanował rozpowszechnianie informacji dotyczących realizowanej  
operacji na materiałach powielanych zawierające logo i informację o  
LGD 2 punkty  
Kryterium spełnione na poziomie średnim - gdy udzielono  
odpowiedzi twierdzącej na dwa z poniższych pytań:  
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto informację o  
umieszczeniu w widocznym miejscu w siedzibie beneficjenta tablicy  
informacyjnej dotyczącej realizacji operacji zawierającą logo i  
informację o LGD lub,  
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent  
zamieści na własnej stronie internetowej informację o realizowanej  
operacji w tym zawierającą logo i informację o LGD lub,  
3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent  
zaplanował rozpowszechnianie informacji dotyczących realizowanej  
operacji na materiałach powielanych zawierające logo i informację o  
LGD 5 punkty  
Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym - gdy udzielono  
odpowiedzi twierdzącej na wszystkie z poniższych pytań:  
1. W opisie projektu lub załącznikach zawarto informację o  
umieszczeniu w widocznym miejscu w siedzibie beneficjenta tablicy  
informacyjnej dotyczącej realizacji operacji zawierającą logo i  
informację o LGD, 
2. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent  
zamieści na własnej stronie internetowej informację o realizowanej 
operacji w tym zawierającą logo i informację o LGD,  
3. W opisie projektu lub załącznikach wskazano, że beneficjent 
zaplanował rozpowszechnianie informacji dotyczących realizowanej 
operacji na materiałach powielanych zawierające logo i informację o 
LGD  
10 punktów  

oświadczenie 
Wnioskodawcy na wzorze 
LGD. 
 

 
Spełnienie kryterium 

na poziomie  
maksymalnym – 10 

pkt.  
 

Niespełnienie 
kryterium - 0 pkt.  

 
Maksymalna ilość 

punktów - 10 
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Kryterium niespełnione:  
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie  
minimalnym. - 0 punktów 

5. 
Kompletność wniosku w 
zakresie  
obowiązkowych załączników 

Preferowane będą wnioski na operacje, zawierające wszystkie lub co 
najmniej połowę obowiązkowych (deklarowanych) załączników do 
wniosku o wsparcie. Kryterium spełnione na poziomie minimalnym 
gdy na wszystkie  
z poniższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej:  
1. Do wniosku dołączono co najmniej 25% wymaganych załączników;  
2. Do wniosku dołączono mniej niż 50% wymaganych załączników;  
5 punktów  
Kryterium spełnione na poziomie średnim gdy na wszystkie z 
poniższych pytań udzielono odpowiedzi twierdzącej:  
1. Do wniosku dołączono co najmniej 50% wymaganych załączników;  
2. Do wniosku dołączono mniej niż 100% wymaganych załączników;  
17 punktów  
Kryterium spełnione na poziomie maksymalnym gdy na poniższe  
pytanie udzielono odpowiedzi twierdzącej:  
1. Do wniosku dołączono 100% wymaganych załączników;  
20 punktów  
Kryterium niespełnione:  
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium na poziomie  
minimalnym- 0 punktów   

Kryterium 
podyktowane  
skróceniem czasu 
oceny  
formalnej wniosków o  
dofinansowanie. 

Wniosek i załączniki. 
 
Obowiązkowe jest 
zamieszczenie do 
wniosków dodatkowych 
oświadczeń na wzorach 
LGD (dostępnych jako 
załączniki do ogłoszenia o 
naborze) - wówczas, gdy 
dane oświadczenie nie 
dotyczy Wnioskodawcy 
należy je załączyć i wpisać 
„nie dotyczy”. 

Spełnienie kryterium 
na poziomie 

minimalnym - 5 pkt.  
lub  

 
Spełnienie kryterium 
na poziomie średnim 

- 17 pkt.  
lub  

 
Spełnienie kryterium 

na poziomie 
maksymalnym - 20 

pkt.  
 

Niespełnienie 
kryterium - 0 pkt.  

 
Maksymalna ilość 

punktów - 20 

6. 

Operacja przewiduje 
stworzenie warunków do 
aktywności na rzecz rozwoju 
lokalnego 
* Kryterium stosuje się w 
zależności od zakresu 
konkursu grantowego 

Preferowane są te operacje, przewidujące działania stwarzające 
warunki do aktywności na rzecz rozwoju lokalnego tj. 
-operacje o charakterze aktywizacyjnym do max. kwoty wsparcia 
15 000,- zł lub 
- operacje na zakup sprzętu/strojów/instrumentów muzycznych do 
max. kwoty wsparcia 12 413,00 zł, które wykorzystane zostaną  
w ramach organizacji 13 wydarzeń lub 
-operacje o charakterze międzypokoleniowym służącym integracji 
społecznej do max. kwoty wsparcia 22 000,- zł lub 

Kryterium 
podyktowane  
dążeniem do 
skutecznej  
i  
efektywnej realizacji  
założonych 
wskaźników wdrażania 
LSR 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i  
załącznikach 

Spełnienie kryterium  
- 5 pkt.  

 
Niespełnienie 

kryterium - 0 pkt.  
 

Maksymalna ilość 
punktów - 5 
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-operacje edukacyjne wykorzystujące potencjał lokalny do max. kwoty 
wsparcia 10 000,- zł  
Kryterium spełnione – operacja dotyczy jednego z powyższych 
zakresów  5 pkt. 
Kryterium niespełnione: 
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium. 
- 0 punktów 
  

 

7. 

Operacja przewiduje działania 
sprzyjające ochronie zdrowia, 
profilaktyce zdrowotnej, 
przeciwdziałaniu zjawiskom 
patologicznym i 
antyspołecznym 
* Kryterium stosuje się w 
zależności od zakresu 
konkursu grantowego 

Preferowane są operacje sprzyjające ochronie zdrowia, profilaktyce 
zdrowotnej, przeciwdziałaniu zjawiskom patologicznym   
i antyposłecznym zorganizowane dla min. 29 os. do max. kwoty 
wsparcia 7100,- zł  
Kryterium spełnione – operacja dotyczy  działań sprzyjających 
ochronie zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, przeciwdziałaniu 
zjawiskom patologicznym i antyspołecznym  5 pkt.  
Kryterium niespełnione: 
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium. 
- 0 punktów 

 

Kryterium 
podyktowane  
dążeniem do 
skutecznej i  
efektywnej realizacji  
założonych 
wskaźników wdrażania 
LSR 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i  
załącznikach 

Spełnienie kryterium  
- 5 pkt.  

 
Niespełnienie 

kryterium - 0 pkt.  
 

Maksymalna ilość 
punktów - 5 

8. 

Operacja przewiduje działania 
sprzyjające poprawie oferty 
turystycznej na obszarze LGD 
* Kryterium stosuje się w 
zależności od zakresu 
konkursu grantowego 

Preferowane są te operacje, przewidujące działania sprzyjające 
poprawie oferty turystycznej na obszarze LGD tj. 
-operacje promujące ofertę turystyczną, walory przyrodniczo-
krajobrazowe oraz kulturowe ziemi kraśnickiej w tym publikacje  do 
max. kwoty wsparcia do 18 750,00 zł  
Zakresem operacji mogą być objęte: 
- wydarzenia i imprezy promujące ofertę turystyczną, walory 
przyrodniczo – krajobrazowe oraz kulturowe Ziemi Kraśnickiej 
organizowane dla min. 300 os.,  
- publikacje tekstowe, tj. książki, biuletyny, broszury, albumy, itp. 
wydane w formie tekstowej w nakładzie min. 200 szt. jednocześnie 
zamieszczone  w formie publikacji elektronicznej na stronie 
internetowej Grantobiorcy lub stronie internetowej samorządu lub 

Kryterium 
podyktowane  
dążeniem do 
skutecznej i  
efektywnej realizacji  
założonych 
wskaźników wdrażania 
LSR 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 
Wskazanie i  
uzasadnienie zawarte we 
wniosku i  
załącznikach 

Spełnienie kryterium  
- 5 pkt.  

 
Niespełnienie 

kryterium - 0 pkt.  
 

Maksymalna ilość 
punktów - 5 
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jednostki współpracującej z terenu Wnioskodawcy, którą odwiedzi 
min 1800 osób.  
Kryterium spełnione – operacja dotyczy działań promujących ofertę 
turystyczną, walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz kulturowe ziemi 
kraśnickiej w tym publikacje  5 pkt.  
Kryterium niespełnione: 
Nie spełniono warunków określonych dla kryterium. 
- 0 punktów 

1. Powyższe kryteria punktowane są  na podstawie treści zawartych we wniosku oraz załącznikach. Jeżeli wyjaśnienia okażą się nieprecyzyjne, niewystarczające do 
właściwego i jednoznacznego określenia, bądź zostaną przedstawione jako nierealne do realizacji lub będą niezgodne z rzeczywistością, wówczas spełnienie 
kryterium w danej operacji może zostać uznane za niespełnione bądź spełnione w stopniu minimalnym. 

2. Minimalna liczba punktów, którą trzeba uzyskać, aby projekt mógł był rekomendowany do udzielenia wsparcia: 32,40 pkt 

 

 


