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Załącznik nr 3 do Uchwały nr 19/17/Z z dnia 14.07.2017 r. 
. 
 

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIRCÓW 
 

 
Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
2.1.3.   Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej: 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12  
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12   
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 12  miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze LGD 
i są kompletne  

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Wielkość wsparcia Kryterium preferuje operacje, w 
których wielkość wsparcie nie 
przekracza kwoty 12000 zł 

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie 
przekracza 12000 zł 
0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji 
przekracza 12000 zł  

Indywidualna 
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Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje z 
działaniami innowacyjnymi 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia1: 
 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Działania dla seniorów, i osób 
niepełnosprawnych i osób 
korzystających z pomocy 
społecznej 

Kryterium preferuje operacje, które 
przewidują działania adresowane do 
seniorów (osoby 60+), i osób 
niepełnosprawnych i osób 
korzystających z pomocy społecznej z 
obszaru LSR: 
 

Projekt przewiduje działanie/a adresowane do 
seniorów (osoby 60+), osób niepełnosprawnych lub i 
osób korzystających z pomocy społecznej z obszaru 
LSR: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Edukacja ekologiczna 
mieszkańców 

Kryterium preferuje operacje, które 
przewidują działania dotyczące 
edukacji ekologicznej mieszkańców 

Projekt przewiduje działanie/a dotyczące edukacji 
ekologicznej mieszkańców obszaru LSR: 
 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Liczba partnerów społecznych  Kryterium preferuje operacje, które 
przewidują działania z większym 
udziałem partnerów społecznych 

3 pkt - z udziałem powyżej 3 organizacji 
pozarządowych lub grup nieformalnych (np. kola 
gospodyń wiejskich) i co najmniej 1 lokalnego 
twórcę/producenta produktów lokalnych z obszaru 
LSR , 
2 pkt – z udziałem powyżej 3 organizacji 
pozarządowych lub grup nieformalnych (np. kola 
gospodyń wiejskich) z obszaru LSR, 
1 pkt - z udziałem 2 lub 3 organizacji pozarządowych 
lub grup nieformalnych (np. kola gospodyń wiejskich) 
z obszaru LSR  
0 – nie przewiduje udziału partnerów w wyżej 
wskazanej liczbie 

Indywidualna 

                                                           
1 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych 
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Partnerzy społeczni z różnych 
gmin z obszaru LSR 

Kryterium preferuje operacje, które 
przewidują działania z udziałem 
partnerów społecznych z różnych 
gmin 

Projekt przewiduje działania z udziałem partnerów 
społecznych (organizacji pozarządowych, kół 
gospodyń wiejskich itp.): 
 
2 pkt – z powyżej 3 gmin z obszaru LSR 
1 pkt – z od 2 do 3 gmin z obszaru LSR 
0 pkt – z 1 gminy z obszaru LSR 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
15   

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
8    
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Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
2.1.4.   Włączenie społeczne grup defaworyzowanych: 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12  
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12  
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze LGD 
i są kompletne  

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Wielkość wsparcia Kryterium preferuje operacje, w 
których wielkość wsparcie nie 
przekracza kwoty 12000 zł 

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie 
przekracza 12000 zł 
0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji 
przekracza 12000 zł ł 

Indywidualna 
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Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje z 
działaniami innowacyjnymi 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia2: 
 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Działania adresowane są do co 
najmniej dwu grup 
defaworyzowanych  

Kryterium preferuje operacje, które 
przewidują działania adresowane do 
co najmniej dwu grup 
defaoworyzowanych z obszaru LSR 
wskazanych w Strategii 

Projekt przewiduje działanie/a adresowane do co 
najmniej dwu grup defaworyzowanych z obszaru LSR: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Liczba osób z grup 
defaworyzowanych 

Kryterium preferuje operacje, które 
przewidują udział co najmniej 10 osób 
z grup defaworyzowanych z obszaru 
LSR zdefiniowanych w Strategii: 

Projekt przewiduje udział co najmniej 10 osób z grup 
defaworyzowanych z obszaru LSR zdefiniowanych w 
tym dokumencie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Liczba partnerów społecznych  Kryterium preferuje operacje, które 
przewidują działania z większym 
udziałem partnerów społecznych 

3 pkt - z udziałem powyżej 3 organizacji 
pozarządowych lub grup nieformalnych (np. kola 
gospodyń wiejskich) i co najmniej 1 lokalnego 
twórcy/producenta produktów lokalnych z obszaru 
LSR , 
2 pkt – z udziałem powyżej 3 organizacji 
pozarządowych lub grup nieformalnych (np. kola 
gospodyń wiejskich) z obszaru LSR, 
1 pkt - z udziałem 2 lub 3 organizacji pozarządowych 
lub grup nieformalnych (np. kola gospodyń wiejskich) 
z obszaru LSR  
0 –nie przewiduje udziału partnerów w wyżej 
wskazanej liczbie 

Indywidualna 

Partnerzy społeczni z różnych 
gmin z obszaru LSR 

Kryterium preferuje operacje, które 
przewidują działania z udziałem 

Projekt przewiduje działania z udziałem partnerów 
społecznych (organizacji pozarządowych, kół 
gospodyń wiejskich itp.): 

Indywidualna 

                                                           
2 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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partnerów społecznych z różnych 
gmin 

 
2 pkt – z powyżej 3 gmin z obszaru LSR 
1 pkt – z od 2 do 3 gmin z obszaru LSR 
0 pkt – z 1 gminy z obszaru LSR 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
16   

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
8   
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Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
2.2.2.   Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego, kulturowego) - publikacje: 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 6  
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 6  
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 6  miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze LGD 
i są kompletne  

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Wielkość wsparcia Kryterium preferuje operacje, w 
których wielkość wsparcie nie 
przekracza kwoty 13000 zł 

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie 
przekracza 13000 zł 
0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji 
przekracza 13000 zł  

Indywidualna 

Liczba opisanych tras 
turystycznych 

Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano 
opisanie/prezentację większej liczby 
tras turystycznych 

Liczba opisanych/zaprezentowanych tras 
turystycznych dotyczących dziedzictwa lokalnego 
obszaru LSR: 
 
5 pkt – co najmniej 3 

Indywidualna 
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0 pkt – poniżej 3 

Promocja dziedzictwa lokalnego z 
większego obszaru LSR 

Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano promocję 
dziedzictwa lokalnego z większego 
obszaru LSR 

Publikacja promuje dziedzictwo lokalne: 
 
4 pkt – z więcej niż 8 gmin z obszaru LSR 
2 pkt – z obszaru od 6 do 8 gmin należących do LGD 
1 pkt – z obszaru od 3 do 5 gmin należących do LGD 
0 pkt - z obszaru mniej niż 3 gmin należących do LGD 
 

Indywidualna 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia3: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
16     

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
8    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
2.2.2.   Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego, kulturowego) – obiekty/atrakcje: 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 12  
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze LGD 
i są kompletne  

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Wielkość wsparcia Kryterium preferuje operacje, w 
których wielkość wsparcie nie 
przekracza kwoty 13000 zł 

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie 
przekracza 13000 zł 
0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji 
przekracza 13000 zł  

Indywidualna 

Promocja cennego dziedzictwa 
lokalnego z obszaru LSR 

Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano promocję 
cennego dziedzictwa lokalnego – 
obiektów wpisanych do rejestru 

Wnioskowany obiekt/atrakcja:  
 
2 pkt – jest wpisany/a do rejestru obiektów o cennych 
walorach historycznych, kulturowych lub 
przyrodniczych (np. rejestru zabytków, gminnego 

Indywidualna 
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obiektów z obszaru LSR o cennych 
walorach 

rejestru dóbr kultury, rejestru pomników przyrody itp.) 
z obszaru LSR 
 
0 pkt – nie jest wpisany do rejestru  

Inicjatywa oddolna Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano przygotowanie 
inicjatywy przez społeczność lokalną 

Inicjatywa została przygotowana przez lokalną 
społeczność – wnioskodawca udokumentował 
przygotowanie takiej inicjatywy przez lokalną 
społeczność 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia4: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
11    

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
6    

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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Lokalne kryteria wyboru operacji 

dla przedsięwzięcia 
2.2.2.   Inicjatywy na rzecz zachowania dziedzictwa lokalnego (przyrodniczego, historycznego, kulturowego) – warsztaty/szkolenia: 

Kryteria stosowane w procedurze: 

 oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD,  

 oceny i wyboru  oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 
 

 
Nazwa kryterium 

 

 
Definicja kryterium 

 
Ocena punktowa 

 
Sposób oceny 

Okres realizacji operacji Kryterium preferuje operacje, które 
będą realizowane nie dłużej niż 5  
miesięcy. 

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 5  
miesięcy liczony od daty podpisania umowy na 
wsparcie: 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – termin realizacji jest dłuższy niż 5  miesięcy 

Indywidualna 

Doradztwo w Biurze LGD Kryterium preferuje operacje, które 
były przygotowane przez 
wnioskodawców w ramach 
uzyskanego doradztwa w Biurze LGD 
i są kompletne  

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił 
pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, 
działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał 
z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny. 
 
2 pkt – tak 
 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Wielkość wsparcia Kryterium preferuje operacje, w 
których wielkość wsparcie nie 
przekracza kwoty 13000 zł 

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie 
przekracza 13000 zł 
0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji 
przekracza 13000 zł  

Indywidualna 
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Promocja dziedzictwa lokalnego z 
większego obszaru LSR 

Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano wykorzystanie 
dziedzictwa lokalnego z większego 
obszaru LSR 

Warsztaty/szkolenie wykorzystują dziedzictwo lokalne: 
 
2 pkt – z więcej niż 3 gmin z obszaru LSR 
1 pkt – z obszaru 2 lub 3 gmin należących do LGD 
0 pkt – z 1 gminy należącej do LGD 

Indywidualna 

Inicjatywa oddolna Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano przygotowanie 
inicjatywy przez społeczność lokalną 

Inicjatywa została przygotowana przez lokalną 
społeczność – wnioskodawca udokumentował 
przygotowanie takiej inicjatywy przez lokalną 
społeczność 
 
2 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Udział twórców lokalnych z 
obszaru LSR 

Kryterium preferuje operacje, w 
których przewidziano udział twórców 
lokalnych działających na obszarze 
LSR 

2 pkt – tak 
0 - nie 

Indywidualna 

Innowacyjność projektu Kryterium preferuje operacje, które 
zakładają realizację działań 
innowacyjnych 

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  
działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał 
innowacyjność przedsięwzięcia5: 
1 pkt – tak 
0 pkt – nie 

Indywidualna 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie: 
 13    

Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 
7    

                                                           
5 Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych  
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Procedura ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców: 

 

Przewiduje się ustalanie i zmianę kryteriów lokalnych wyboru grantobiorców, w szczególności, gdy wynika 

to z następujących przyczyn: zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; 

zmiany dokumentów programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; uwag 

zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą; uwag zgłoszonych przez kontrolę; wniosków wynikających z 

praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR. 

Za propozycję zmian kryteriów lokalnych odpowiada Kierownik Biura, który przekazuje propozycję zmian 

do Zarządu LGD. Zarząd LGD podejmuje uchwałę o przystąpieniu do zmiany kryteriów lokalnych wyboru 

operacji i aktualizacji LSR. 

Kierownik Biura LGD informuje społeczność lokalną z obszaru LSR o przystąpieniu do procesu aktualizacji 

strategii poprzez: (1) wywieszenie na stronie internetowej LGD uchwały Zarządu LGD o przystąpieniu do 

aktualizacji strategii i propozycję zmian kryteriów, (2)  publikację ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie 

LGD oraz (3) przesłanie informacji do publikacji na stronach internetowych gmin należących do LGD. 

Każdy z mieszkańców obszaru objętego działalnością LGD ma prawo do wniesienia uwag do propozycji 

zmian Lokalnej Strategii Rozwoju w terminie 14 dni licząc od dnia wywieszenia na stronie internetowej 

LGD informacji o przystąpieniu do aktualizacji strategii. Propozycje i uwagi zgłasza się do Biura LGD drogą 

elektroniczną (email), osobiście, faksem lub pocztą. 

W terminie 7 dni od upłynięcia terminu na wniesienie uwag przez mieszkańców LGD organizuje co najmniej 

jedno spotkanie z mieszkańcami z obszaru LSR prezentując propozycje i zgłoszone uwagi. Po spotkaniu 

Zarząd LGD opracowuje projekt uchwały z propozycja zmian i  zwołuje Walne Zebranie Członków, które 

podejmuje uchwałę o wprowadzeniu zmian do LSR.   

Wprowadzenie zmian kryteriów lokalnych i aktualizacji LSR wymaga każdorazowo zawiadomienia 

samorządu województwa.  

 

 


