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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

AKTYWIZACJA I INTEGRACJA LOKALNYCH SPOŁECZNOŚCI 

Lp. Nazwa kryterium 

Definicja/wyjaśnienie/uwagi 

Liczba 

punktów 
 

1.0 Innowacyjność przedmiotowa- działania realizowane w ramach zadania 

występują po raz pierwszy:  
 

Max 3 

1.1 na terenie danej gminy 1 

1.2 na terenie co najmniej 3 gmin 2 

1.3 na terenie całego LGD 3 

1.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

2.0 Działania realizowane w ramach zadania obejmą uczestników z:  
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie.  

Max 3 

2.1 co najmniej 2 gmin LGD  1 

2.2 co najmniej 4 gmin LGD 2 

2.3 wszystkich gmin LGD 3 

2.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

3.0 Koszty zadania dotyczą: 
Punktacja jest przyznawana na podstawie opisów działań oraz budżetu. 

Max 7 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

3.1 działań szkoleniowych/ edukacyjnych  
Minimum 50 % kosztów grantu przeznaczono na działania szkoleniowe/edukacyjne.  

2 

3.2 działań mających wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające 

zmianom klimatu  
Minimum 15% kosztów grantu przeznaczono na działania, które wpływają na ochronę 

środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu lub podnoszą świadomość z tego 

zakresu. 

2 

3.3 kampanii marketingowych wspólnych dla całego obszaru 
Minimum 10% kosztów grantu przeznaczono na kampanię marketingową. Przedmiot i zasięg 

kampanii marketingowej musi dotyczyć wszystkich gmin LGD, a tematyka kampanii mieści się 

w zakresie ochrony środowiska, zdrowia, mienia publicznego, praw i obowiązków człowieka, 

budowania pozytywnego wizerunku wsi.  

3 

3.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

4.0 Wartość zadania jest wyższa od wnioskowanej kwoty grantu (poprawnie 

wyliczonych kosztów kwalifikowalnych) o co najmniej 6%. 

2 

 

4.1 zadanie spełnia kryterium 2 

4.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

5.0 Promocja LGD 
W ramach zadania wskazano działania, które będą się przyczyniać do promowania LGD. 

Przykładową formą promocji LGD  mogą być wydawnictwa, gadżety, strona internetowa, na 

którym oprócz oznakowania logami UE i Programu, zawarte będzie również logo LGD oraz 

informacja o przyznaniu dofinansowania poprzez LGD. 

Punktacja jest przyznawana na podstawie opisów we wniosku. 

2 

5.1 zadanie spełnia kryterium 2 

5.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

6.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD 
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list 

obecności na  spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i 

odbywających się przed danym naborem wniosków. 

Max. 2 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

6.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym   1 
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6.2 Wnioskodawca konsultował poprawność opracowania wniosku i załączników 

w biurze LGD. 

1 

6.3 zadanie nie spełnia kryterium 0 

7.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 

przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % 

wskaźnika rezultatu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w konkursie 
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu 

zadania / wielkość wskaźnika dla konkursu)*100% 

1 

7.1 zadanie spełnia kryterium 1 

7.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

8.0 Miejsce realizacji działań w ramach realizowanego zadania. 
Na podstawie budżetu i opisu zadań we wniosku. 

Max 3 

8.1 Działania odbywają się na terenie min. 2 gmin 1 

8.2 Działania odbywają się na terenie min. 3 gmin 2 

8.3 Działania odbywają się na terenie wszystkich gmin 3 

8.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

9.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji 

zadania. 

Max. 3 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

9.1 Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki  1 

9.2 Pozycje we wniosku o powierzenie grantu są poprawnie wypełnione 1 

9.3 Uzasadnienie zadania z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, 

czytelne i zgodne z przedstawionymi dokumentami 

1 

9.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

10.0 Grantobiorca: Max 2 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

10.1. nie jest jednostką sektora finansów publicznych (m.in. gmina, gminny ośrodek 

kultury, szkoła) 

1 

10.2. zrealizował i rozliczył minimum jeden tzw. mały projekt w ramach wdrażania 

Strategii Rozwoju Lokalnego w latach 2009-2015 lub zadanie w ramach 

projektu grantowego ogłaszanego przez LGD 

1 

10.3 zadanie nie spełnia kryterium 0 

Maksymalna liczba - 28 punktów 

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania – 30% 

 
KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI I HISTORII 

Lp. Nazwa kryterium 

Definicja/wyjaśnienie/uwagi 

Liczba 

punktów 
 

1.0 Innowacyjność przedmiotowa- działania realizowane w ramach grantu 

występują po raz pierwszy:  

Max 3 

1.1 na terenie danej gminy 1 

1.2 na terenie co najmniej 3 gmin 2 

1.3 na terenie całego LGD 3 

1.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

2.0 Działania realizowane w ramach  zadania obejmą uczestników z:  
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie.  

Max 3 
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2.1 co najmniej 2 gmin LGD  1 

2.2 co najmniej 4 gmin LGD 2 

2.3 wszystkich gmin LGD 3 

2.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

3.0 

 

Wartość zadania jest wyższa od wnioskowanej kwoty grantu (poprawnie 

wyliczonych kosztów kwalifikowalnych) o co najmniej 6%. 

2 

 

3.1 zadanie spełnia kryterium 2 

3.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

4.0 Promocja LGD 
W ramach zadania wskazano działania, które będą się przyczyniać do promowania LGD. 

Przykładową formą promocji LGD  mogą być wydawnictwa, gadżety, strona internetowa, na 

którym oprócz oznakowania logami UE i Programu, zawarte będzie również logo LGD oraz 

informacja o przyznaniu dofinansowania poprzez LGD. 

Punktacja jest przyznawana na podstawie opisów we wniosku. 

2 

4.1 zadanie spełnia kryterium 2 

4.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

5.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z 

zakresem planowanego zadania 
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji. 

1 

5.1 zadanie spełnia kryterium 1 

5.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

6.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD 
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list 

obecności na  spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i 

odbywających się przed danym naborem wniosków. 

Max. 2 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

6.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym  1 

6.2 Wnioskodawca konsultował poprawność opracowania wniosku i załączników 

w biurze LGD. 

1 

6.3 zadanie nie spełnia kryterium 0 

7.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 

przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % 

wskaźnika rezultatu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w konkursie 
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu 

zadania / wielkość wskaźnika dla konkursu)*100% 

1 

7.1 zadanie spełnia kryterium 1 

7.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

8.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji 

zadania. 

Max. 3 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

8.1 Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki 1 

8.2 Pozycje we wniosku o powierzenie grantu są poprawnie wypełnione 1 

8.3 Uzasadnienie zadania z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, 

czytelne i zgodne z przedstawionymi dokumentami. 

1 

8.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

9.0 Grantobiorca: Max 2 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

9.1 nie jest jednostką sektora finansów publicznych (m.in. gmina, gminny ośrodek 

kultury, szkoła) 

1 
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9.2 zrealizował i rozliczył minimum jeden tzw. mały projekt w ramach wdrażania 

Strategii Rozwoju Lokalnego w latach 2009-2015 lub zadanie w ramach 

projektu grantowego ogłaszanego przez LGD 

1 

9.3 zadanie nie spełnia kryterium 0 

Maksymalna liczba – 19 punktów 

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania – 30% 

 

 

MIEJSCA AKTYWNOŚCI RUCHOWEJ 

Lp. Nazwa kryterium 

Definicja/wyjaśnienie/uwagi 

Liczba 

punktów 
 

1.0 Inwestycja będzie realizowane na terenie więcej niż trzech miejscowości  
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji. Przykładem takiego 

zadania może być oznakowanie ścieżki rowerowej. 

3 

1.1 zadanie spełnia kryterium 3 

1.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

2.0 Inwestycja jest realizowana w miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców 
Weryfikacja na podstawie bieżących danych gminnych. 

Max 2 

2.1 Poniżej 5 000 mieszkańców 1 

2.2 Poniżej 1 000 mieszkańców 2 

2.3 zadanie nie spełnia kryterium 0 

3.0 Innowacyjność przedmiotowa - zakupione w projekcie środki trwałe, 

obiekty nie występowały dotychczas na terenie 
Przy ocenie bierze się pod uwagę charakter obiektu, jego przeznaczenie. Do przyznania 

punktów nie uwzględnia się sposobu wykonania, użytych materiałów lub technik 

wykonawczych. 
Za ogólnodostępne uważa się również obiekty znajdujące się przy placówkach oświatowych, 

obiektach noclegowych itp. chyba iż regulamin danej placówki wyraźnie wskazuje, iż obiekt 

nie jest dostępny dla wszystkich odbiorców lub jest dostępny wyłącznie w godzinach pracy 

danej placówki. 

Max 3  

3.1 W danej miejscowości nie było dotychczas ogólnodostępnego miejsca 

aktywności ruchowej lub na terenie miejscowości istnieją obiekty aktywności 

ruchowej inne niż wskazane w realizowanym zadaniu (np. we wniosku 

wskazano siłownię, a w miejscowości istnieje plac zabaw) 

1 

3.2 Na terenie danej gminy nie występują obiekty ogólnodostępne wskazane do 

realizacji w ramach zadania 

2 

3.3 Na terenie całego LGD nie występują obiekty wskazane do realizacji w 

ramach zadania 

3 

3.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

4.0 Wartość zadania jest wyższa od wnioskowanej kwoty grantu (poprawnie 

wyliczonych kosztów kwalifikowalnych) o co najmniej 6%. 

2 

 

4.1 zadanie spełnia kryterium 2 

4.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

5.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 

przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % 

wskaźnika rezultatu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w konkursie 
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu 

zadania / wielkość wskaźnika dla konkursu)*100% 

1 

5.1 zadanie spełnia kryterium 1 
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5.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

6.0 Na działania integracyjne i aktywizacyjne w ramach zadania 

przewidziano: 
Weryfikacja na podstawie budżetu. 

Max 2 

6.1 powyżej  4 % i nie więcej niż 8 % wnioskowanej kwoty grantu (poprawnie 

wskazanych kosztów kwalifikowalnych) 

1 

6.2 powyżej 8 % wnioskowanej kwoty grantu (poprawnie wskazanych kosztów 

kwalifikowalnych) 

2 

6.3 zadanie nie spełnia kryterium 0 

7.0 Grantobiorca nie jest jednostką sektora finansów publicznych (JSFP) 
Weryfikacja na podstawie wniosku. JSFP są m.in: gmina, gminny ośrodek kultury, szkoła. 

2 

7.1 zadanie spełnia kryterium 2 

7.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

8.0 W budżecie zadania zaplanowano min. 2% środków na działania mające 

wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające zmianom klimatu 
Punkty są przyznawane na podstawie budżetu i opisu działań. 

2 

8.1 zadanie spełnia kryterium 2 

8.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

9.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD 
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list 

obecności na spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i 

odbywających się przed danym naborem wniosków. 

Max. 2 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

9.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym  1 

9.2 Wnioskodawca konsultował poprawność opracowania wniosku i załączników 

w biurze LGD. 

1 

9.3 zadanie nie spełnia kryterium 0 

10.0 Promocja LGD 
W ramach zadania wskazano działania, które będą się przyczyniać do promowania LGD. 

Przykładową formą promocji LGD  mogą być wydawnictwa, gadżety, strona internetowa, na 

którym oprócz oznakowania logami UE i Programu, zawarte będzie również logo LGD oraz 

informacja o przyznaniu dofinansowania poprzez LGD. 

Punktacja jest przyznawana na podstawie opisów we wniosku. 

2 

10.1 zadanie spełnia kryterium 2 

10.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

11.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji 

zadania. 

Max. 3 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

11.1 Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki  1 

11.2 Pozycje we wniosku o powierzenie grantu są poprawnie wypełnione 1 

11.3 Uzasadnienie zadania z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, 

czytelne i zgodne z przedstawionymi dokumentami. 

1 

11.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

Maksymalna liczba –  22 punkty 

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania – 30% 

 

WZMOCNIENIE POTENCJAŁU ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

Lp. Nazwa kryterium 

Definicja/wyjaśnienie/uwagi 

Liczba 

punktów 
 

1.0 Innowacyjność  przedmiotowa- działania realizowane w ramach grantu 

występują po raz pierwszy:  

Max 3 



 

Wersja: 5 Data zatwierdzenia: 14.05.2019 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 9/2019 Walne Zebranie Członków 

 

7 

1.1 na terenie danej gminy 1 

1.2  na terenie co najmniej 3 gmin 2 

1.3 na terenie całego LGD  3 

1.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

2.0 Działania realizowane w ramach zadania obejmą uczestników z:  
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie.  

Max 3 

2.1 z co najmniej 2 gmin LGD  1 

2.2 z co najmniej 4 gmin LGD 2 

2.3 z wszystkich gmin LGD 3 

2.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

3.0 Budżet zadania minimum w 50 % został przeznaczony na działania 

szkoleniowe/ edukacyjne dla członków/partnerów/wolontariuszy/ 

działaczy organizacji pozarządowych 
Na podstawie wniosku o wsparcie. 

2 

3.1 zadanie spełnia kryterium 2 

3.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

4.0 W ramach realizacji zadania wezmą udział przedstawiciele minimum: 
Na podstawie opisu we wniosku na wsparcie. 

Max 2 

4.1 7 organizacji pozarządowych 1 

4.2 10 organizacji pozarządowych 2 

4.3 zadanie nie spełnia kryterium 0 

5.0 Wartość zadania jest wyższa od wnioskowanej kwoty grantu (poprawnie 

wyliczonych kosztów kwalifikowalnych) o co najmniej 6%. 

2 

 

5.1 zadanie spełnia kryterium 2 

5.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

6.0 Promocja LGD 
W ramach zadania wskazano działania, które będą się przyczyniać do promowania LGD. 

Przykładową formą promocji LGD  mogą być wydawnictwa, gadżety, strona internetowa, na 

którym oprócz oznakowania logami UE i Programu, zawarte będzie również logo LGD oraz 

informacja o przyznaniu dofinansowania poprzez LGD. 

Punktacja jest przyznawana na podstawie opisów we wniosku. 

2 

6.1 zadanie spełnia kryterium 2 

6.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

7.0 Wnioskodawca posiada doświadczenie i kwalifikacje i zasoby zgodne z 

zakresem planowanego zadania 
Punktacja przyznana na podstawie wniosku i załączonej dokumentacji. 

1 

7.1 zadanie spełnia kryterium 1 

7.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

8.0 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD 
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru osób, którym udzielono doradztwa oraz list 

obecności na spotkaniach o charakterze szkoleniowym organizowanych przez LGD i 

odbywających się przed danym naborem wniosków. 

Max. 2 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

8.1 Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o charakterze szkoleniowym  1 

8.2 Wnioskodawca konsultował poprawność opracowania wniosku i załączników 

w biurze LGD. 

1 

8.3 zadanie nie spełnia kryterium 0 
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9.0 Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości środków 

przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy udziałowi % 

wskaźnika rezultatu osiąganego przez zadanie w stosunku do wskaźnika 

zakładanego do osiągnięcia w konkursie 
(Wnioskowana kwota wsparcia / środki na konkurs) x 100% ≤ (wielkość wskaźnika rezultatu 

zadania / wielkość wskaźnika dla konkursu)*100% 

1 

9.1 zadanie spełnia kryterium 1 

9.2 zadanie nie spełnia kryterium 0 

10.0 Kompletność dokumentacji konkursowej i uzasadnienie realizacji 

zadania. 

Max. 3 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

10.1. Dokumentacja konkursowa zawiera wszystkie niezbędne załączniki 1 

10.2. Pozycje we wniosku o powierzenie grantu są poprawnie wypełnione 1 

10.3. Uzasadnienie zadania z celami LSR oraz kryteriami wyboru jest przejrzyste, 

czytelne i zgodne z przedstawionymi dokumentami. 

1 

10.4 zadanie nie spełnia kryterium 0 

11.0 Grantobiorca: Max 2 
(Możliwość 

wielokrotnego 

wyboru) 

11.1. nie jest jednostką sektora finansów publicznych (m.in. gmina, gminny ośrodek 

kultury, szkoła) 

1 

11.2. jest młodą organizacją tzn. rozpoczął działalność nie wcześniej niż 1 rok 

przed złożeniem wniosku o przyznanie grantu (jako datę rozpoczęcia 

działalności uważa się rejestrację podmiotu np. w Krajowym Rejestrze 

Sądowym, w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich, ewidencji 

uczniowskich klubów sportowych i klubów sportowych działających w 

formie stowarzyszenia) 

1 

11.3 zadanie nie spełnia kryterium 0 

Maksymalna liczba –23 punkty 

Minimalna liczba, której uzyskanie jest warunkiem wyboru zadania – 30% 

 

 

 

Procedura ustalania lub zmiany kryteriów  
dla zadań realizowanych w ramach projektów grantowych 

 

Użyte nazwy:  
1. Konkurs – Ogłoszony przez Zarząd nabór wniosków zakładających realizację operacji/ zadań w 

ramach określonego w LSR jednego przedsięwzięcia. 

2. LGD – Lokalna Grupa Działania „Razem na wyżyny”. 

3. LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.  

4. Prezes – Prezes Zarządu LGD.   
5. Rada – Rada LGD (organ decyzyjny LGD).  
6. Strona www LGD – www.razemnawyzyny.pl . 
7. Zarząd – Zarząd LGD. 
8. WZC- Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” 
 

 

Procedura: 
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1. Celem Procedury jest określenie sposobu ustalania kryteriów wyboru operacji realizowanych 

przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych LGD. 

2. Procedurę przyjmuje i zmienia WZC. 
3. Zarząd opracowuje projekt zmian kryteriów wyboru na wniosek: 

a. Rady, 
b. co najmniej 10% członków LGD,  
c. z własnej inicjatywy. 

4. Wniosek w zakresie dokonania zmiany kryteriów musi być złożony do Zarządu w formie 

pisemnej i zawierać: 
a. uzasadnienie proponowanych zmian, 
b. określenie powiązania z diagnozą obszaru LSR dla nowowprowadzanych kryteriów),, 
c. określenie wpływu na osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu, rezultatu 

i oddziaływania dla nowowprowadzanych kryteriów),. 
5. Zarząd w okresie 30 dni od wpłynięcia wniosku, po jego przeanalizowaniu i określeniu 

zgodności  

z procedurą i LSR, podejmuje decyzję czy wniosek będzie przedstawiony do zatwierdzenia na 

Walnym Zebraniu i: 
a. jeżeli TAK – umieszcza go na stronie www LGD do konsultacji na 7 dni. W ciągu 30 dni 

po zakończeniu konsultacji i zapoznaniu się z ich wynikami, podejmuje decyzję o 

zwołaniu Walnego Zebrania i wprowadzeniu zaproponowanych zmian 
b. jeżeli NIE – przekazuje informację Wnioskodawcy. 

6. Kryteria obowiązują dla Konkursów ogłaszanych przez Zarząd po podjęciu uchwały  

o zmianie kryteriów. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


