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Przedsięwzięcie 3.1.1: Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców LGD 

Kryterium dostępu 

Wniosek o dofinansowanie grantu został złożony 
we właściwym terminie, do właściwej LGD i w 
odpowiedzi na właściwy konkurs 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek 
o dofinansowanie grantu w terminie wskazanym w ogłoszeniu 
o naborze. 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 
  

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej. 

Kwalifikowalność wnioskodawcy Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie grantu został 
złożony przez uprawnionego Wnioskodawcę. 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej i w oparciu o 
treść wniosku o 
dofinansowanie grantu oraz 
załączniki. 

Wniosek o dofinansowanie grantu został 
podpisany przez osoby upoważnione 

Ocenie podlega czy wniosek o dofinansowanie grantu został 
podpisany przez osoby upoważnione zgodnie z reprezentacją 
organu 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej i w oparciu o 
treść wniosku o 
dofinansowanie grantu oraz 
załączniki. 

Limit dofinansowania Ocenie podlega, czy wnioskowana kwota mieści się w limicie 
dofinansowania od 5 tys. zł do 30 tys. zł 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane na 
podstawie dokumentacji 
projektowej i w oparciu o 
treść wniosku o 
dofinansowanie grantu oraz 
załączniki. 

Kryterium formalne 
Formularz wniosku o dofinansowanie  Ocenie podlega, czy wniosek o dofinansowanie grantu został 

złożony na właściwym formularzu 
Tak/nie 

 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Kompletność wypełnionych pól we wniosku o 
dofinansowanie 

Ocenie podlega, czy wszystkie wymagane pola wniosku o 
dofinansowanie grantu zostały wypełnione 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Poprawność danych Wnioskodawcy 

 

Ocenie podlega, czy dane grantobiorcy wskazane we wniosku o 
dofinansowanie grantu są zgodne ze stanem faktycznym 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 
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Okres realizacji grantu Ocenie podlega, czy okres realizacji grantu mieści się w okresie 
realizacji Projektu Grantowego 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Załączniki do wniosku o dofinansowanie grantu Ocenie podlega, czy grantobiorca złożył wymagane załączniki 
(statut, kosztorys, zgłoszenie, oferty, itp.). 

Tak/nie 
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium w oparciu o treść 
wniosku o dofinansowanie 
grantu oraz załączniki. 

Ocena zgodności operacji z LSR 

Projekt wynika z założeń PROW 

Projekt jest zgodny z celem/celami PROW (M19 – Wsparcie dla 
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER)  na lata 2014-
2020. 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu  i 
PROW. 

Osiąganie celów oraz przedsięwzięć LGD 

Grant zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR 
oraz przedsięwzięcia LGD  

Realizowane mogą być wyłącznie granty wynikające z LSR. 

Tak/nie  
 

(niespełnienie kryterium 
oznacza odrzucenie wniosku) 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu i 
treść LSR. 

Kryterium merytoryczne 
Realizator LGD preferuje granty, których realizatorem są osoby z grupy 

defaworyzowanej: 
1) realizatorami są osoby w całości należące do grupy 
defaworyzowanej wg LSR 
2) realizatorami grantu nie są osoby należące do grupy 
defaworyzowanej wg LSR 

1) 10 pkt 
2) 0 pkt 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu   

Uczestnicy grantu LGD preferuje operacje, które skierowane są do osób z grupy 
defaworyzowanej opisanej w LSR: 
1) od 50% do 75 % uczestników projektu stanowią osoby z 
grupy defaworyzowanej opisanej w LSR 
2) powyżej 75% uczestników stanowią osoby z grupy 
dafaworyzowanej opisanej w LSR 
 

1) 5 pkt. 
2) 10 pkt. 
 
 
0 pkt. – jeżeli nie zakłada 
udziału osób z grup 
defaworyzowanej 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu. 

Doświadczenie Wnioskodawcy/realizatora LGD preferuje wnioskodawców/realizatorów doświadczonych 
w realizacji projektów, których tematyka nawiązuje do 
planowanej operacji 
1) zrealizowane 2 projekty włącznie 
2) zrealizowane 3 projekty 
3) 4 i więcej zrealizowanych projektów 

1) 1 pkt 
2) 2 pkt 
3) 5 pkt 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu. 

Pomysłowość w sposobie realizacji LGD preferuje operacje, które nie powielają zakresu zadań 
Wnioskodawcy/realizatora i/lub przewidywanie wykorzystania 
ciekawych form ich realizacji, których na terenie LGD nie było 
1) realizacja przewiduje niepowielanie zakresu zadań i/lub 

1) 10 pkt 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu  
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wykorzystania ciekawych form 
2) realizacja nie przewiduje niepowielania zakresu zadań i/lub 
wykorzystania ciekawych form 

Wkład własny LGD preferuje operacje zakładające wyższy udział wkładu 
własnego niż zakłada konkurs: 
1) od 20 do 25% wkładu własnego 
2) od 25 do 30% wkładu własnego 
3) powyżej 30% wkładu własnego 

1) 2 pkt. 
2) 5 pkt. 
3) 10 pkt. 
 
 
W przypadku wkładu 
własnego do 20% włącznie – 
0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie grantu  

Osiąganie wskaźników 

Projekty przyczyniają się do realizacji wartości zaplanowanych 
w LSR wskaźników. 

1)  Realizacja 2 wskaźników produktu   
2) Realizacja 3 wskaźników produktu  
3) Realizacja 4 i więcej wskaźników produktu   
4) Realizacja 2 wskaźników rezultatu   
4) Realizacja 3 wskaźników rezultatu   
5) Realizacja 4 i więcej wskaźników rezultatu  
 

1) 5 pkt. 
2) 10 pkt. 
3) 15 pkt 
4) 5 pkt. 
5) 10 pkt. 
6) 15 pkt. 
 
Maksymalna liczba punktów 
do zdobycia łącznie: 
30 pkt. 
 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu i 
treść LSR. 

Racjonalność budżetu operacji LGD preferuje operacje, w których koszty są racjonalne i 
znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, 
projektach, kosztorysach i innych dokumentach 
potwierdzających przyjęty poziom cen. 
1)  racjonalność i konieczność poniesienia wszystkich kosztów 
została odpowiednio udokumentowana 
2) zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio 
udokumentowane 

1) 15 pkt. 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu 
oraz załączniki (3 oferty 
kosztowe od potencjalnych 
dostawców/wykonawców 
usług.) 

Wpływ realizacji operacji na promocję LSR i LGD LGD preferuje operacje przyczyniające się w znacznym stopniu 
do promocji LSR i LGD: 
1) promocja na stronie www wnioskodawcy i/lub informacja 
na materiałach powielanych i inne formy promocji o realizacji 
przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD 
2) operacja nie zakłada promocji LSR i LGD 
 

1) 5 pkt. 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu 
 
Tablica informacyjna zgodna 
z wymogami księgą 
wizualizacji w PROW 

Doradztwo biura LGD LGD preferuje wnioskodawców korzystających z doradztwa 
biura LGD na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie: 
1) wnioskodawca korzystał z doradztwa  
2) wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 

1) 5 pkt 
2) 0 pkt. 

Dokumentacja z biura LGD 
(np. lista wnioskodawców 
którym udzielono doradztwa 
w ramach odpowiedniego 
konkursu, karta doradztwa, 
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listy ze spotkań 
informacyjnych i 
szkoleniowych) 

Aktywizacja i integracja społeczna i zawodowo LGD preferuje projekty, które mają na celu aktywizację lub 
integrację społeczną lub zawodową  
1) zakładają ww. cel 
2) nie zakładają ww. celu 

1) 5 pkt 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu 

Zintegrowanie LGD preferuje projekty zapewniające zintegrowanie zasobów 
czyli zakładające jednoczesne wykorzystanie rożnych zasobów 
lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów, elementów 
stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne lub 
kulturowe  
1) zakłada 
2) nie zakłada 
 

1) 5 pkt 
2) 0 pkt. 

Kryterium weryfikowane w 
oparciu o treść wniosku o 
dofinansowanie projektu 

 
 


