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„Lokalne kryteria wyboru grantobiorców przygotowujących koncepcje Smart Villages” 

L.p. 
 

Kryterium 
Sposób oceny/ uszczegółowienie kryterium  

 
Uzasadnienie 

 
Źródło danych 

Rodzaj dokumentu 
potwierdzającego 

spełnianie kryterium  

1.  
Poziom zaangażowania 

społeczności lokalnej  
w realizacje operacji. 

 
W opracowanie koncepcji SV zaangażowana będzie lokalna 

społeczność z obszaru objętego koncepcją, tj.:  
a) Sołtys – 1 pkt,  

b) co najmniej 1 członek rady sołeckiej – 1 pkt,  

c) co najmniej 1 organizacja pozarządowa i/lub 

instytucje z obszaru objętego daną koncepcją SV – 

1 pkt, 

d) co najmniej 5 mieszkańców, z wyłaczeniem osób,  

o których mowa w punkcie a,b i c – 3 pkt, 

e) kryterium niespełnione – 0 pkt.  

 

Maksymalna ilość punktów – 6 pkt. 

Preferowane są operacje, które 
angażują lokalną społeczność 
począwszy od mieszkańców, po 
organizację pozarządowe, 
instytucje, czy lokalnych 
Leaderów. 

Informacje zawarte we 
wniosku  
o dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 

Ocena na podstawie 
opisu we wniosku  
o wsparcie 
określającego, w jaki 
sposób dana 
osoba/podmiot jest 
angażowana/y do 
tworzenia koncepcji.  
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2.  
Jakość planowanego procesu 
przygotowania koncepcji SV. 

W planowanym procesie przygotowania koncepcji SV 
zostanie uwzględnione: 

a)  Wnioskodawca zadeklaruje min. 1 spotkanie z 
lokalną społecznością służące opracowaniu 
koncepcji SV  

                                            – 2 pkt,  
b) Wnioskodawca zadeklaruje opracowanie 

uproszczonej anlizy SWOT obszaru objetego SV  
 w jej koncepcji         – 2 pkt,                               

c) zadeklaruje, iż koncepcja SV będzie zawierała 
komponent cyfrowy lub środowiskowy  
lub klimatyczny        – 2 pkt. 
 

Maksymalna ilość punktów – 6 pkt. 
 

Preferowane są operacje, które 
w ramach włączenia społeczności 
w opracowanie koncepcji SV 
przeprowadzą diagnozę obszaru, 
a opracowana koncepcja SV 
będzie zawierała zakres cyfrowy, 
środowiskowy lub klimatyczny.  

Informacje zawarte we 
wniosku  
o dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 

Ocena na podstawie 
opisu we wniosku  
o wsparcie.  

3.  
Powiązanie wnioskodawcy  

z obszarem objętym 
koncepcją SV. 

Wnioskodawca SV zamieszkuje/posiada siedzibę: 
a) na obszarze objetym koncepcją SV – 2 pkt.,  

b) na obszarze LGD – 1 pkt.,  

c) kryterium niespełnione – 0 pkt. 

Maksymalna ilość punktów – 2 pkt.  

Preferowanym wnioskodawcą są 
Wnioskodawcy zamieszkujący lub 
posiadający siedzibę na obszarze 
SV, a przede wszystkim 
zamieszkujący/posiadający 
siedzibę na obszarze LGD Ziemi 
Kraśnickiej.  

Informacje zawarte we 
wniosku  
o dofinansowanie  
wraz z załącznikami.  

W przypadku osób 
fizycznych ocena na 

podstawie 
zaświadczenia  
o zamieszkaniu  

z właściwego urzędu; 
w przypadku 
pozostałych 

podmiotów na 
podstawie 

załączonych 
dokumentów 
rejestrowych 

potwierdzających  
spełnienie kryteriów.  
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4.  
Liczba partnerów związanych 
z tworzeniem koncepcji SV. 

Liczba partnerów zaangażowanych w opracowanie 
koncepcji: 

a) więcej niż 2 partnerów – 2 pkt.,  
b) 1 lub 2 partnerów – 1 pkt.,  
c) kryterium niespełnione – 0 pkt.  

 

Maksymalna ilość punktów – 2 pkt. 

Preferowany proces 
przygotowania koncepcji SV   
z uwzględnieniem 
partycypacyjnego charakteru.   

Informacje zawarte we 
wniosku  
o dofinansowanie  
wraz z załącznikami.  

Ocena na podstawie 
deklaracji 

współpracy 
dołączonej do 

wniosku o wsparcie.  

 5. 

Liczba mieszkańców 
zamieszkujących 
miejscowości, w których 
realizowana będzie operacja 
dotycząca opracowania 
koncepcji SV.  

Koncepcja obejmuje miejscowość/miejscowości poniżej  
5 tys. mieszkańców: 

a) kryterium spełnione -  5 pkt, 
b) kryterium niespełnione – 0 pkt.  

 

Maksymalna ilość punktów – 5 pkt. 

Preferuje się operacje 
realizowane w miejscowościach 
zamieszkałych przez mniej nić 5 
tys. mieszkańców. 
Dane ludnościowe będą 
weryfikowane na podstawie 
danych z urzędów gmin wg. 
stanu z końca roku 
poprzedzającego rok złożenia 
wniosku o dofinansowanie 
operacji.  

Informacje zawarte we 
wniosku  
o dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 

Ocena na podstawie 
danych z ewidencji 

ludności gminy 
dołączonej do 

wniosku o wsparcie.  

   6. 
Koncepcja obejmuje obszar 
po PGR 

Operacja realizowana: 
a) na obszarze, na którym występują tereny po PGR – 

1 pkt 
b) na obszarze, na którym nie występują tereny po 

PGR – kryterium niespełnione – 0 pkt.  
 
Maksymalna ilość punktów – 1 pkt. 
 

Preferowane są operacje, 
których Wnioskodawca wykaże, 
że koncepcja SV obejmuje obszar 
po PGR.  

Informacje zawarte we 
wniosku  
o dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 

Ocena na podstawie 
danych opisanych we 
wniosku o udzielenie 

wsparcia. 

   7.  
Potencjał organizacyjny  do 
opracowania koncepcji SV. 

Wnioskodawca posiada potencjał organizacyjny: 
a) doświadczenie/kwalifikacje w realizacji projektów – 

2 pkt,  
b) zasoby lokalowe i/lub sprzetowe do realizacji 

zadania – 1 pkt,  
c) kryterium niespełnione – 0 pkt.  

Preferowane są operacje, 
których Wnioskodawca wykaże 
posiadanie potencjału 
organizacyjnego 
(doświadczenie/kwalifikacje 
/zasoby). 

Informacje zawarte we 
wniosku  
o dofinansowanie  
wraz z załącznikami. 

Ocena na podstawie 
danych opisanych we 
wniosku o udzielenie 

wsparcia poparte 
załącznikami.  
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Maksymalna ilość punktów – 3 pkt. 
 

   8.  

Korzystanie ze spotkania 
informacyjnego i/lub  
z doradztwa  
indywidualnego 
oferowanego i realizowanego 
przez LGD  
 

Kryterium spełnione, gdy:  
a) Wnioskodawca korzystał ze spotkania informacyjnego 
organizowanego przez Lokalną  Grupę Działania Ziemi 
Kraśnickiej – 2 pkt, 
b) Wnioskodawca korzystał z doradztwa indywidualnego 
udzielanego przez pracowników biura Lokalnej Grupy 
Działania Ziemi Kraśnickiej – 3 pkt, 
 c) kryterium niespełnione – 0 pkt. 

Maksymalna ilość punktów – 5 pkt. 
 

Preferuje się projekty 
Wnioskodawców korzystających  
z oferty doradztwa 
indywidualnego oraz spotkania 
informacyjnego prowadzonych 
przez LGD związanych 
tematycznie  
z planowanym/ogłoszonym 
konkursem.  
 

Informacje zawarte we 
wniosku  
o dofinansowanie  
wraz z załącznikami.  

Spełnianie kryterium 
weryfikowane na 

podstawie list 
obecności  
z udziału  

w spotkaniu 
informacyjnym i/lub 

doradztwie 
indywidualnym. 

9.  

Zaplanowane działania 
informacyjne  
i promocyjne o źródłach  
finansowania operacji 

W operacji zaplanowano działania informacyjne  
oraz promocyjne o źródłach finansowania operacji, zgodnie  
z poniższymi wytycznymi:  
a) w opisie projektu lub załącznikach zawarto informację  
o umieszczeniu w widocznym miejscu organizacji  
dotyczącej realizacji operacji zawierającą logo i informację o 
LGD – 1 pkt,  
b) 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  -  1 pkt,  
c) kryterium niespełnione – 0 pkt.  
 

Maksymalna ilość punktów – 2 pkt. 
 

Kryterium podyktowane  
dążeniem LGD do wzrostu  
rozpoznawalności na  
obszarze wdrażania  
Lokalnej Strategii Rozwoju. 

Informacje zawarte we 
wniosku o  
dofinansowanie  
wraz z załącznikami.  
Dodatkowo wymagane jest 
oświadczenie 
Wnioskodawcy na wzorze 
LGD. 
 

Ocena na podstawie 
danych opisanych we 
wniosku o udzielenie 

wsparcia poparte 
załącznikiem. 

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: 19,20 pkt. z maksymalnej ilości punktów, tj.: 32 



 

  

           

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie” 

 

 


