
 

 

                                                    PROJEKT GRANTOWY 

Cel ogólny: wzmocnienie lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego oraz 

rozwój infrastrukturalny obszaru. 

Cel szczegółowy: wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej. 

 

 

 

Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Liczba przedsięwzięć polegających na 
wspieraniu różnorodnych form aktywności 

lokalnej w formie szkoleń, w tym 
skierowanych do grup defaworyzowanych 

 
Liczba osób biorących udział w 

przedsięwzięciach polegających na 
wspieraniu różnorodnych form aktywności 

lokalnej (w tym udział osób z grup 
defaworyzowanych) 

Liczba przedsięwzięć polegających na 
wspieraniu różnorodnych form aktywności 
lokalnej realizowanych w formach innych 

niż szkolenia 

 

KRYTERIA 
 
 

Kryterium Opis        Punktacja Źródło 
weryfikacji 

1. kwalifikacje , 
doświadczenie 
wnioskodawcy  
do realizacji tego 
typu operacji 
(maks. 1 pkt) 

Preferowani są 
wnioskodawcy posiadający 
kwalifikacje , 
doświadczenie   do 
realizacji tego typu 
operacji 

1 pkt- wnioskodawca 
posiada doświadczenie 
zawodowe zbieżne 
zakresem planowanej 
działalności 
0 pkt- wnioskodawca  
posiada kwalifikacje 
merytoryczne 
(wykształcenie, kursy 
itp.) zbieżne z zakresem 
planowanej działalności 
0 pkt. – nie posiada 
doświadczenia, 
kwalifikacji 

Dokumenty 
potwierdzające 
doświadczenie w 
tego typu 
operacjach, 
certyfikaty 
ukończenia 
kursów itp. 

2. Otrzymane 
wsparcie 
finansowe. 
(maks. 1 pkt.) 

preferowani są 
wnioskodawcy, którzy 
wcześniej nie otrzymali 
wsparcia finansowego w 
ramach ogłaszanych 
konkursów przez LGD 
Stolem (dotyczy okresu 
2007-2013 i okresu 2014-
2020) 

1 pkt. – wnioskodawca 
nie otrzymał wsparcia 
0 pkt.- wnioskodawca 
otrzymał wsparcie 

Dane biura LGD 

3. Zasięg operacji  Preferowane są operacje , 2pkt.- operacja wniosek 



(maks.2pkt.) które realizowane będą na 
ternie co najmniej dwóch 
gmin z obszaru LSR 

realizowana na ternie 3-5 
gmin z obszaru LSR 
1 pkt. – operacja 
realizowana na terenie 
dwóch gmin z obszaru 
LSR 
0 pkt. – operacja 
realizowana na terenie 
jednej gminy z obszaru 
LSR 

4. okres realizacji 
operacji 
(maks.1 pkt.) 

preferowane są operacje, 
których okres realizacji nie 
przekracza 6 miesięcy 

1pkt.- okres realizacji nie 
przekracza 6 miesięcy 
0pkt.-okres realizacji 
operacji przekracza 6 
miesięcy 

Informacja we 
wniosku, karta 
opisu operacji 

5. udział grup 
defaworyzowany
ch 
(maks. 3 pkt.) 

Preferowane są operacje, 
których uczestnikami będą 
osoby z grup 
defaworyzowanych: 
 

3 pkt. powyżej 70% osób 
z grup 
defaworyzowanych 
2pkt.- 30% do 50% osób 
z grup 
defaworyzowanych 
1 pkt.- od 10% do 30% 
osób z grup 
defaworyzowanych 
0pkt.- poniżej 10% osób z 
grup defaworyzowanych 
 

 

6. innowacyjność 
operacji 
(maks. 2pkt.) 

Preferowane są operacje o 
charakterze 
innowacyjnym. Innowacja 
rozumiana jako: 
a) dostarczenie 
usługi/produktu w tym 
turystycznego i/lub 
b)zrealizowanie inwestycji 
i/lub 
c) nowatorskie 
wykorzystanie lokalnych 
zasobów i surowców i/lub 
d) wykorzystanie 
technologii w procesie 
produkcji/świadczenia 
usług i/lub 
e) rozwój nowych rynków 
zbytu 
dotychczas 
nieznanych/niestosowanyc
h na obszarze LSR. 
 

2 pkt.- projekt 
innowacyjny w skali 
całego obszaru LSR 
1 pkt. -innowacyjny w 
skali 1 gminy objętej LSR 
na której realizowana jest 
operacja  
0 pkt.- brak 
innowacyjności 
 

 



7.Gotowość 
wnioskodawcy 
do realizacji 
operacji 
(maks. 1pkt.) 

Preferuje wnioskodawców, 
którzy złożyli komplet 
dokumentów wskazanych  
przez LGD w ogłoszeniu o 
naborze wniosków 

 1 pkt.- operacja 
przygotowana do 
realizacji 
0 pkt.-operacja nie 
przygotowana do 
realizacji 

Karata weryfikacji 
kompletności 
dokumentacji na 
wzorze LGD 

8. racjonalność 
budżetu. 
(Uzasadnienie 
kosztów 
zaplanowanych 
do poniesienia w 
ramach operacji) 
(maks. 1 pkt.) 

Preferowane są operacje 
których koszty są 
racjonalne i znajdują swoje 
uzasadnienie w 
dołączonych do wniosku 
ofertach, kosztorysach itp. 
dokumentach. 
 

1 pkt.-budżet racjonalny 
0 pkt.- brak racjonalności 
budżetu 

Wniosek wraz 
załącznikami 

9. doradztwo 
biura LGD 
(maks. 2pkt.) 

Preferowani są 
wnioskodawcy, którzy 
korzystali z  więcej niż 
jednej formy doradztwa 
doradczych biura LGD  w 
zakresie przygotowania 
wniosku o przyznanie 
dofinansowania 

2 pkt.- wnioskodawca  
korzystał z  więcej niż 
jednej formy  doradztwa 
biura LGD na etapie 
sporządzania wniosku w 
tym szkolenie/spotkania 
informacyjne 
1 pkt. – wnioskodawca 
korzystał z jednej formy 
doradztwa biura LGD na 
etapie sporządzania 
wniosków. 
0 pkt. - wnioskodawca nie 
korzystał z usług 
doradczych biura LGD na 
etapie sporządzania 
wniosku 

Listy ze spotkań 
informacyjnych, 
szkoleń, wydruki 
e-mail, rejestr 
beneficjentów 
korzystających z 
doradztwa LGD. 

  

 

                      Maksymalna liczba punktów: 14 .(min. 6 pkt., aby otrzymać wsparcie) 


