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KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z 

PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW 
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Kryteria oceny operacji LSR Partnerstwa Izerskiego 

W okresie programowania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020, Lokalna Strategia Rozwoju będzie wdrażana poprzez ogłaszane 

konkursy na  projekty grantowe  

 

 

PROJEKTY GRANTOWE: LGD Partnerstwo Izerskie będzie wnioskować o 4 granty do 

UMWD, po ich otrzymaniu rozpisze nabory na projekty grantowe w ramach czterech 

tematów:  

 

 

I. Grant przedsięwzięcie: Dobro wspólne źródłem aktywizacji społeczności lokalnej  

II. Grant przedsięwzięcie: Tworzenie i rozwijanie oferty regionu w oparciu o lokalne 

zasoby  

III. Grant przedsięwzięcie: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej:  Rozwój oferty 

na funkcjonowanie i wykorzystanie potencjału społeczności lokalnej i miejsc 

integracji społecznej oraz podjęcie działań w kierunku poprawy współpracy sektorów 

IV. Grant przedsięwzięcie: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej  w ramach 

przedsięwzięcia  preferowane jest: Podniesienie aktywności społecznej  

 

 

Kryteria lokalne dla konkursów grantowych wraz z uzasadnieniem (adekwatnością) w 

aspekcie wdrażania LSR Partnerstwa Izerskiego 

 

 

W ramach konkursu na: 

1. Projekty grantowe  

 

Zostaną zastosowane kryteria: 

 

Projekty grantowe 

L.p. Waga  Nazwa kryterium 

Opis kryterium – 

adekwatność do analizy 

SWOT 

Uwagi 

1. 3 

Operacja ma 

charakter 

innowacyjny: 

(0-9 pkt) 

Preferowane będą operacje 

innowacyjne tj. takie, które 

wykorzystują nie typowe ale 

dostosowane do potrzeby 

nowatorskie zastosowanie: 

zasobów, technik i 

technologii, systemów 

zarządzania lub realizujące 

nowe usługi/produkty na 

obszarze LGD 

9 pkt – rozwiązanie jest 

nowatorskie i nietypowe na 

obszarze LGD 

6 pkt – rozwiązanie jest 

nowatorskie i nietypowe na 

obszarze Gminy 

3 pkt – rozwiązanie jest 

nowatorskie i nietypowe na 

obszarze miejscowości 

0 pkt – rozwiązanie nie posiada 

cech innowacyjności 

2. 2 Operacja służy jak W analizie SWOT wskazano 6 pkt – mieszkańcy obszaru LSR 



największej liczbie 

mieszkańców  

(0-6 pkt) 

na potrzebę pobudzenia  

aktywności  mieszkańców 

3 pkt – mieszkańcy Gminy 

0 pkt – mieszkańcy 1 miejscowości  

3. 2 

Projekt dotyczy 

budowania więzi 

społeczności lokalnej 

poprzez pobudzenie 

aktywności wśród 

mieszkańców  

(0-3 pkt) 

W analizie SWOT zwrócono 

uwagę na niski poziom 

aktywności społecznej 

mieszkańców, niskie 

zaangażowania w działania na 

rzecz swojego środowiska 

i rozwiązywanie własnych 

problemów 

3 pkt – dotyczy 

0 pkt – nie dotyczy 

4. 2 

Operacje 

przyczyniające się 

do wykorzystania 

niżej wymienionych 

obszarów otrzymują 

po 3 pkt. za każdy: 

- walory 

przyrodniczo-

krajobrazowe, 

- dziedzictwo 

historyczno-

kulturowe, 

- aktywność i 

gospodarność 

społeczna 

(0-9 pkt) 

W analizie SWOT zwrócono 

uwagę ma niski stopień 

wykorzystania walorów 

turystycznych, 

przyrodniczych i kulturowych 

oraz projekty angażujące 

mieszkańców uwzględniające 

praktyczne i ekonomiczne 

rozwiązania. 

9 – operacja przyczyni się do 

wykorzystania trzech z 

powyższych obszarów  

6 – operacja przyczyni się do 

wykorzystania dwóch z 

powyższych obszarów,  

3 – operacja przyczyni się do 

wykorzystania jednego z 

powyższych obszarów, 

0 – operacja nie przyczynia się do 

wykorzystania żadnego z 

powyższych obszarów, 

 

5.  2 

Operacja dotyczy lub 

będzie bezpośrednio 

wpływać na rozwój 

życia społeczno – 

kulturalne 

mieszkańców  

(0-3 pkt) 

W analizie SWOT zwrócono 

uwagę na zbyt niską ilość 

przedsięwzięć wpływających 

na rozwój życia społecznego 

mieszkańców. Realizacja 

działań wpływać będzie 

pozytywne na zaspokajanie 

potrzeb mieszkańców.  

3 pkt – tak 

0 pkt – nie 

6.  1 

Czy Wnioskodawca 

posiada 

doświadczenie 

w realizacji projektu 

(0-3) 

Kryterium ustalone w oparciu 

o analizę SWOT, która 

wskazuję na niedostateczne 

wykorzystanie funduszy 

unijnych (głównie środków 

pochodzących z EFRROW), 

które związane jest ze 

skomplikowanymi 

procedurami i dużą 

biurokracją. Kryterium 

zachęci tych, którzy 

zdecydują się na aktywność w 

pozyskiwaniu środków i będą 

propagować działalność LGD 

w nowych kręgach 

potencjalnych beneficjentów, 

co przyczyni się na większe 

wykorzystanie środków 

przeznaczonych na 

3 pkt – nie  

0 pkt – tak  



aktywizację społeczną i 

poprawę warunków na 

obszarach wiejskich. 

7.  1 

Czy wnioskodawcą 

jest organizacja 

pozarządowa  

(0-3 pkt) 

W analizie SWOT wskazano, 

iż organizacje pozarządowe 

charakteryzują się niską 

skutecznością w 

pozyskiwaniu środków 

zewnętrznych na swoją 

działalność statutową 

3 pkt – tak 

0 pkt – nie 

8.  1 

Czas realizacji 

projektu 

(0-9 pkt) 

LGD preferuje projekty 

krótkoterminowe, które będą 

możliwe do realizacji w 

okresie jednego roku. (co 

ważne jest ze względów 

organizacyjnych dla LGD) 

9 pkt – planowany okres realizacji 

krótszy niż 3 miesiące (termin 

liczony od powierzonego grantu) 

6 pkt – planowany okres realizacji 

powyżej 3 miesięcy (termin liczony 

od powierzonego grantu) 

3 pkt – planowany okres realizacji 

powyżej 6 miesięcy (termin liczony 

od powierzonego grantu) 

0 pkt – planowany okres realizacji 

powyżej 12 miesięcy (termin 

liczony od powierzonego grantu) 

9. 2 

Operacja będzie 

realizowana w 

miejscowości 

zamieszkałej przez 

nie więcej niż 5 000 

mieszkańców 

(0-3 pkt) 

Preferowane będą projekty 

realizowane w miejscowości 

zamieszkałej przez nie więcej 

niż 5 000 mieszkańców 

3 pkt – tak 

0 pkt – nie 

10. 1 

Beneficjent korzystał  

doradztwa i/lub 

uczestniczyli w  

szkoleniu 

(0-3 pkt) 

Preferowane będą projekty 

złożone przez beneficjentów 

którzy, co najmniej raz 

korzystali z doradztwa w 

biurze, widnieją w historii 

doradztwa  i/lub uczestniczyli 

w szkoleniu  

3 pkt – tak 

0 pkt – nie 

Jeden wniosek może otrzymać maksymalnie 51 pkt. Średnia ważona ocen x zawiera się w przedziale <0,00 – 5,47>, przy 

czym aby otrzymać dofinansowanie wnioskodawca musi uzyskać ocenę min. 2,29.  

Warunek ustalono, zakładając że w ramach najważniejszych kryteriów (o wadze 3 lub 2)  przyznano 3 pkt (minimalna 

ocena większa od 0): 
- kryt. 1 - 3, 
- kryt. 2 - 3, 
- kryt. 3 - 3, 
- kryt. 4 - 3, 
- kryt. 5 - 3. 

- kryt. 9 - 3 
W sytuacji gdy pozostałym kryteriom odpowiada ocena minimalna (łącznie z 0), x = 2,29 
Ważne: 
Powyższe kalkulacje zastosowano wyłącznie do ustalenia progu minimalnego, który musi zostać osiągnięty, aby operacja 

została wybrana do dofinansowania.  

Osiągnięcie minimalnej, różnej od 0 liczby punktów dla najważniejszych kryteriów nie jest wymogiem. 

 

 

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów wyboru operacji 



 

1. Kryteria wyboru do poszczególnych operacji zostały opracowane przez Zarząd LGD na 

podstawie diagnozy i analizy SWOT i skonsultowane z grupą roboczą oraz lokalną 

społecznością za pomocą strony internetowej LGD. Szczegółowe wytyczne, na podstawie, 

których ustalano kryteria zawiera rozdział VI LSR. 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.  

2. Zmiana kryteriów w żadnym wypadku nie jest możliwa od ogłoszenia o naborze 

wniosków do zakończenia procedury oceny wniosków. 

3. Kryteria uchwalane są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenie LGD – 

Partnerstwo Izerskie i do jego wyłącznych kompetencji należy również zmiana kryteriów. 

4. O zmianę kryteriów mogą wnioskować: 

a) Zarząd Stowarzyszenia LGD – Partnerstwo Izerskie z własnej inicjatywy 

b) Członkowie Rady Programowej (Wniosek z posiedzenia) 

5. Wniosek o zmianę kryteriów musi zawierać uzasadnienie. Wnioskodawca ma obowiązek 

uzyskać pozytywną opinię Zarządu LGD. Zarząd za pośrednictwem Biura i strony 

internetowej www.lgdpartnerstwoizerskie.pl poddaje do konsultacji społecznych 

zmienione kryteria wyboru operacji. Uwzględniając konsultacje zarząd wydaje opinię i 

przedstawia ją na najbliższym Walnym Zebraniu Członków. 

6. Zmiana kryteriów związanych ze zmianami przepisów krajowych nie wymaga poddania  

konsultacjom społecznym.  

7. Biuro Stowarzyszenia przygotowuje Karty oceny z uwzględnieniem nowych kryteriów 

oraz z uzasadnieniem. Przekazuję do akceptacji Instytucji Wdrażającej.  

8. Po akceptacji Samorządu Województwa Biuro wprowadza karty do aplikacji, a kryteriom 

nie aktualnym nadaje status ,,archiwalne”.  

9. Zmienione kryteria obowiązują od dnia akceptacji Instytucji Wdrażającej.  

 

http://www.lgdpartnerstwoizerskie.pl/

