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Załącznik nr 3 
 

 

 Kryteria wyboru dla oceny wniosków składanych w ramach przedsięwzięcia I.1.1. Zachowanie , 
utrwalanie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych produktów i usług (stosowane również 

dla operacji własnej LGD). 

 

 

Kryterium Opis/uzasadnienie        Punktacja Źródło 

weryfikacji 

1. Otrzymane 

wsparcie 

finansowe. 

(maks. 1 pkt.) 

Preferowani są wnioskodawcy, 

którzy wcześniej  otrzymali 

wsparcie finansowe w ramach 

ogłaszanych konkursów przez 

LGD Stolem w latach 2007-2013 

i/lub posiadają doświadczenie w 

realizacji tego typu projektów. 

1 pkt. – wnioskodawca  otrzymał 

wsparcie od LGD w latach 2007-

2013 i/lub realizował projekt o 

podobnym charakterze 

0 pkt.- – wnioskodawca nie  

otrzymał wsparcie od LGD w 

latach 2007-2013 i/lub nie 

realizował projekt o podobnym 

charakterze 

Dane biura LGD, 

WoPP, 

zaświadczenia, 

oświadczenia, itp. 

2. okres realizacji 

operacji  

(maks. 1 pkt. 

preferowane są operacje, których 

okres realizacji nie przekracza 6 

miesięcy od daty podpisania 

umowy. 

1pkt.- okres realizacji operacji nie 

przekracza 6 miesięcy 

0pkt.-okres realizacji operacji 

przekracza 6 miesięcy 

Informacja we 

wniosku, karta 

opisu operacji, 

deklaracja 

wnioskodawcy 

3. Wkład własny 

finansowy w 

realizację operacji 

(maks. 2 pkt.) 

Preferowane są operacje, w 

których wnioskodawcy zakładają  

wkład finansowy własny. 

2pkt.- wkład własny finansowy 

stanowi powyżej 10%  wartości 

operacji,  

1pkt. – wkład własny finansowy 

stanowi od 5% do 10% wartości 

operacji 

0 pkt.- wkład własny finansowy 

poniżej 5% wartości operacji 

 

Wniosek 

4. udział grup 

defaworyzowanych 

(maks. 3 pkt.) 

Preferuje operacje, które 

przyczyniają się wyłącznie do 

zaspokojenia określonych w LSR 

potrzeb i problemów grup 

zagrożonych wykluczeniem. 

Kryterium uważa się za spełnione , 

jeżeli zadanie przyczyni się do 

zwiększenia włączenia 

społecznego tych osób (operacja 

zapewnia możliwość uczestnictwa 

w różnych formach aktywności 

społecznej dzieciom i młodzieży 

oraz osobom starszym) 

 

3 pkt. realizacja operacji  

przyczynia się do zaspokojenia 

potrzeb grup defaworyzowanych 

(osób starszych oraz młodzieży i 

dzieci uczących się)  

2pkt.- realizacja operacji 

przyczynia się do zaspokajania 

potrzeb jednej z grup 

defaworyzowanych (osób 

starszych lub dzieci i młodzieży 

uczącej się) 

0 pkt.- realizacja operacji nie 

przyczynia się do zaspokojenia 

potrzeb grup defaworyzowanych 

 

Wniosek, LSR 



5.Obszar realizacji 

operacji. 

(maks. 2 pkt.) 

Oceniany jest zasięg 

oddziaływania operacji oraz 

powszechność pożytków z jej 

realizacji. Preferowane są te 

operacje, które swoim zasięgiem 

obejmują jak największy obszar 

LSR. 

2 pkt. – obszar realizacji operacji 

dotyczy więcej niż jednej gminy.  

1 pkt. – obszar realizacji operacji 

dotyczy kilku miejscowości w 

jednej gminie. 

0 pkt. – obszar realizacji operacji 

dotyczy jednej miejscowości. 

 

Wniosek 

6. partnerstwo 

(maks. 2 pkt.) 

Preferowane są operacje  

realizowane w partnerstwie. 

2 pkt.- operacja realizowana przez 

dwóch i więcej partnerów 

1 pkt. – operacja realizowana 

przez jednego partnera 

0 pkt.- brak partnerstwa 

 

Opis we wniosku, 

umowa 

partnerska, w 

której zostały 

opisane zadania 

każdego z 

partnerów 

7. Racjonalność 

budżetu operacji. 

(Uzasadnienie 

kosztów 

zaplanowanych  do 

poniesienia w 

ramach zadania) 

(maks. 2 pkt.) 

Preferowane są operacje których 

koszty są racjonalne i znajdują 

swoje uzasadnienie w dołączonych 

do wniosku ofertach, kosztorysach 

itp. dokumentach, budżet jest 

przejrzysty i w pełni odzwierciedla 

zakres zadania, a planowane 

koszty są konieczne do realizacji 

operacji  i ich wielkość jest 

adekwatna do zakładanych 

rezultatów przedsięwzięcia   

 

2 pkt.-budżet racjonalny 

0 pkt.- brak racjonalności budżetu 

Wniosek wraz 

załącznikami 

8. doradztwo biura 

LGD 

(maks. 2pkt.)* 

Preferowani są wnioskodawcy, 

którzy korzystali z  więcej niż 

jednej formy doradztwa  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:  15 (min. 40% pkt., tj. 6 pkt, aby otrzymać wsparcie) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


