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Załącznik nr 4 do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” 

 
 

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów   
 

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,  
są załącznikiem do Regulaminu Rady Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi”  
i są uchwalane są przez Walne Zebranie Członków LGD. Kryteria podczas realizacji LSR mogą podlegać 
zmianom. Zmiana kryteriów wyboru operacji może wynikać m.in. ze zmiany obowiązujących 
przepisów, które regulują zagadnienia objęte LSR, zmiany dokumentów programowych, 
rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR, uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą, 
uwag zgłoszonych przez instytucje kontrolne oraz być wynikiem przeprowadzonej ewaluacji lub 
monitoringu LSR.  

Bieżący monitoring i ewaluację LSR prowadzi biuro LGD, które ma obowiązek zgłaszania 
Zarządowi konieczności naniesienia zmian. Tworzenie i zmiana kryteriów jest konsultowana  
ze społecznością lokalną, m.in. podczas prowadzonego monitoringu i ewaluacji. Dotyczy to również 
kryteriów wyboru grantobiorców. Biuro LGD, przygotowuje propozycję zmian i zgłasza ją prezesowi 
zarządu, który zwołuje posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” (spotkanie 
koordynacyjne z udziałem pracowników biura). Prezes Zarządu, po dokonanej podczas posiedzenia 
analizie propozycji zmian, złożonych przez biuro LGD i ich akceptacji, zwołuje posiedzenie Walnego 
Zebrania Członków. Walne Zebranie Członków, po zapoznaniu się proponowanymi zmianami, 
podczas głosowania (zgodnie z Regulaminem Walnego Zebrania Członków) zatwierdza zmiany. 
Kryteria wyboru grantobiorców oraz karta oceny operacji na zgodności z LSR przyjmowane są 
uchwałą Walnego Zebrania Członków LGD.     

 
 
 
 

Załączniki: 
1. Karty oceny zgodności operacji z LSR. 

2. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI na 
obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” do działania „Wdrażanie LSR –
projekty grantowe”. 
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KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” do działania 

„Wdrażanie LSR – projekty grantowe” 

 

Nazwa wnioskodawcy:  

Tytuł operacji:  

Nr wniosku i data złożenia wniosku:  

Lp. LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI PUNKTACJA OCENA 

1. 
Wnioskowana kwota pomocy 5 pkt. – do 20 000 zł. 

4 pkt. – do 32 000 zł. 

0 pkt. – powyżej 32 000 zł. 

 

2. Wnioskodawca konsultował projekt w 

biurze LGD przed złożeniem wniosku 

(potwierdzenie- karta udzielonego 

doradztwa) 

5 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE 

 

3.  Na zadanie złożono arkusz pomysłu 
5 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE 
 

4. Intensywność pomocy 2 pkt. – projekt, w którym 

wkład własny finansowy jest 

wyższy od wymaganego wkładu 

minimalnego o więcej niż 5%  

0 pkt. – wartość wkładu 

własnego mniejsza niż 5% 

 

5. Doświadczenie wnioskodawcy  

w realizacji podobnych przedsięwzięć  

 

3 pkt. – wnioskodawca 

zrealizował i rozliczył co 

najmniej jeden projekt oraz 

udokumentował pozytywne 

rozliczenie dotacji. 

0 pkt. – wnioskodawca nie 

korzystał z zewnętrznych źródeł 

dofinansowania.  

 

6.  Zasięg oddziaływania operacji 
4 pkt. – operacja dotyczy kilku 

gmin 

3 pkt. – operacja dotyczy kilku 

miejscowości lub gminy 

2 pkt. – operacja dotyczy tylko 

jednej miejscowości 
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7. Operacja uwzględnia wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii (OZE) 

1 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE  
 

                                                                                       SUMA PUNKTÓW Max. 25 

DATA  CZYTELNY PODPIS CZŁONKA RADY  

MAX. 25 PKT.     MIN. 10 PKT. (40%) 

 

Lokalne Kryteria Wyboru - Opis: 

1. Wnioskowana kwota pomocy. Informacja nie wymaga objaśnień. Wysokość punktacji 

odpowiada kwocie przedstawionej we wniosku.  

2. Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie  

- karta udzielonego doradztwa). Preferuje się, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku  

na konkurs skonsultował poprawność napisanego wniosku w biurze LGD. 

3. Na zadanie złożono arkusz pomysłu, który na etapie konsultacji społecznych przyczynił się do 

ukierunkowania celów LSR. 

4. Intensywność pomocy. Preferowanym w konkursie o wybór LSR jest stosowanie kryterium 

preferującego niższą intensywność pomocy. 

5. Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji podobnych przedsięwzięć. Preferuje się 

przyznawanie większej liczby punktów wnioskodawcom, którzy posiadają doświadczenie  

w realizacji projektów z różnych źródeł, m.in. funduszy strukturalnych w celu zapewnienia 

sprawnej realizacji projektów. 

6. Zasięg oddziaływania operacji. Preferuje się aby wdrożone środki z PROW 2014-2020 miały  

jak największy zasięg geograficzny oddziaływania, aby z tych przedsięwzięć korzystała  

jak największa liczba społeczności. 

7. Operacja uwzględnia wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE).  
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Minimalne wymagania 

 

Minimalne wymagania, których spełnienie jest warunkiem wyboru operacji do dofinansowania: 

 

 Zgodność operacji z co najmniej jednym celem ogólnym i jednym celem szczegółowym oraz 

uzyskanie minimum punktowego określonego dla danego typu operacji: 

 Projekty grantowe – 10 pkt. 

 Duże projekty – 12 pkt. 

 Przedsiębiorczość – 12 pkt.  

 

 

Instrukcja przeprowadzenia oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji  

na obszarze  Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki Grabi” 

 

1. Członek Rady uprawniony do dokonania oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami 

wyboru, po zapoznaniu się z wnioskiem o pomoc i opisem operacji dokonuje analizy zakresu,  

w jakim wniosek odpowiada poszczególnym lokalnym kryteriom wyboru. 

2. Wykonując ocenę zgodności stosuje się odpowiednio - „Kartę oceny zgodności operacji  

z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Dolina rzeki 

Grabi” do działania „Wdrażanie LSR – projekty grantowe” „Wdrażanie LSR – Duże projekty”  

oraz „Wdrażanie LSR – Przedsiębiorczość”. 

3. W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów wyboru oceniający ustala, w jakim stopniu 

wniosek spełnia lub jest wysoce prawdopodobne, że w wyniku realizacji operacji spełnione  

zostanie  to   kryterium  i  wpisuje  odpowiednią  liczbę  punktów  w kolumnę „Ocena”. 

4. Po dokonaniu oceny wszystkich kryteriów, sumuje się punktację odnoszącą się do 

poszczególnych kryteriów.  

5.  Po zakończeniu oceny oceniający opatruje Kartę czytelnym podpisem. 

 


