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Kryteria wyboru do 
przedsięwzięcia: 
1.1.1 Kultywowanie 
lokalnych tradycji i 
historii 
1.1.2. Aktywizacja i 
integracja lokalnych 
społeczności 
1.2.5 Wzmocnienie 
potencjału organizacji 
pozarządowych 
1.3.2 Miejsca 
aktywności ruchowej 

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. 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD 
Punktacja przyznawana na podstawie rejestru 
osób, którym udzielono doradztwa mailowego 
lub osobistego. Konsultacji podlega wypełniony 
wniosek o   powierzenie grantu oraz załączników 

Nie można przewidzieć czy w tym roku ze względu na 
epidemią COVID-19 będzie można organizować szkolenia, 
zresztą będzie to na pewno zagrożeniem dla uczestników i 
prowadzącego. Jeszcze w tym roku musimy ogłaszać 
kolejne nabory, dlatego ze względu na bezpieczeństwo 
naszych mieszkańców potencjalnych wnioskodawców nie 
będzie punktowany udział w spotkaniach. Jednak aby 
zachować wysoka jakość składanych wniosków utrzymane 
zostanie punktowanie doradztwa – w zależności od 
możliwości będzie ono prowadzone stacjonarnie w biurze 
LGD lub doradztwo zdalne mailowe. 

Wnioskodawca uczestniczył w spotkaniu o 
charakterze szkoleniowym 1 pkt. 

usunąć 

Wnioskodawca konsultował poprawność 
opracowania wniosku i załączników w biurze LGD 
1 pkt. 

Wnioskodawca konsultował poprawność 
opracowanego wniosku i załączników - 2 pkt 

Kryteria wyboru do 
przedsięwzięcia: 
 
1.1.2. Aktywizacja i 
integracja lokalnych 
społeczności 

 

1.0.Innowacyjność przedmiotowa- działania 
realizowane w ramach zadania występują po raz 
pierwszy: 

Innowacyjność -  
Działania realizowane w ramach zadania 
występują po raz pierwszy: 

Po przeprowadzeniu 4 naborów na projekty grantowe 
zaobserwowano, iż organizacje najczęściej w ramach 
swoich zadań realizują działania, które są innowacyjne na 
terenie miejscowości, w której działa organizacja. 
Grantobiorcami są organizacje z małych miejscowości, a 
realizowane działania są dla lokalnych mieszkańców 
innowacyjne.   

na terenie danej gminy - 1 pkt na terenie miejscowości, w których realizowane 
będzie zadanie – 1 pkt 

na terenie co najmniej 3 gmin – 2 pkt na terenie gmin, w których realizowane będzie 
zadanie – 2 pkt 

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

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

Grantobiorcy wskazywali wielokrotnie, iż z doświadczeń w 
realizacji zadań, wynika że mieszkańcy najczęściej 
uczestniczą w działaniach realizowanych w swojej 
miejscowości lub okolicznych wioskach. Rzadko kiedy 
mieszkańcy z innych gmin, ze względu na odległość, 
decydują się na dojeżdżanie do miejsca gdzie odbywa się 
dane wydarzenie. Wyjątkiem są jedynie działania dotyczące 
imprez masowych, dużych wydarzeń sportowych, 
kulturalnych. Działania realizowane w ramach grantów o 
charakterze edukacyjnym, szkoleniowym, skierowane do 
mniejszej liczby osób, cieszą się dużym zainteresowaniem 
wśród lokalnej społeczności. Wychodząc naprzeciw 
realnym potrzebom, zmniejszono wymagania dotyczące 
obszaru zamieszkania uczestników zadania.  

co najmniej 2 gmin LGD – 1 pkt co najmniej 2 miejscowości LGD – 1 pkt 

co najmniej 4 gmin LGD – 2pkt co najmniej 2 gmin LGD – 2pkt 

wszystkich gmin LGD -  3pkt  co najmniej 3 gmin LGD – 3 pkt 

zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt zadanie nie spełnia kryterium – 0 pkt 

3.0.Koszty zadania dotyczą: Koszty zadania dotyczą: 



Punktacja jest przyznawana na podstawie opisów 
działań oraz budżetu. Max 7 pkt. 

Punktacja jest przyznawana na podstawie 
opisów działań oraz budżetu. Max 6 pkt. 

Zgodnie z ustaleniami z warsztatu ewaluacyjnego grant z 
aktywizacji i integracji będzie mieć charakter edukacyjny. 
Promowane będą zadania szkoleniowo/edukacyjne. 
Preferuje się zadania nastawione na realizację działań 
wpływających pozytywnie na zaspokajanie potrzeb oraz 
integrację międzypokoleniową społeczności lokalnej 
obszaru LGD, poprzez stworzenie ciekawej oferty 
edukacyjnej z branży IT, automatyki przy wykorzystaniu 
nowych technologii. 
Promowane będą zadania, w których minimum 50 % 
kosztów grantów zostało przeznaczonych na kampanię 
marketingową. Zwiększenie % kwoty grantu na kampanie 
wpłynie na jakość i liczbę działań planowanych w ramach 
kampanii, a informacje w niej zawarte dotrą różnymi 
kanałami informacyjnymi do jak największej liczby 
mieszkańców LGD.  

działań szkoleniowych/ edukacyjnych 
Minimum 50 % kosztów grantu przeznaczono na 
działania szkoleniowe/edukacyjne. 2 pkt 

działań szkoleniowych/ edukacyjnych 
międzypokoleniowych 
Minimum 50 % kosztów grantu przeznaczono 
na działania szkoleniowe/edukacyjne. 1 pkt 

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 pkt 

działań edukacyjnych, rozwijających 
umiejętności z branży IT, automatyki  
2 pkt 
 

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 pkt 

kampanii  marketingowych informacyjno- 
promocyjnych  
Minimum 50% 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 pkt 

Zadanie nie spełnia kryterium 0 pkt zadanie nie spełnia kryterium 0 pkt 

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

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

Z doświadczeń Grantobiorców wynika, iż w realizowanych 
wydarzeniach najczęściej uczestniczą mieszkańcy 
miejscowości, w której odbywa się dane wydarzenie oraz z 
okolicznych wiosek. W szczególności zjawisko dotyczy 
wydarzeń edukacyjnych. Rzadko kiedy mieszkańcy dwóch 
różnych gmin, ze względu na odległość, decydują się na 
dojeżdżanie do miejsca gdzie odbywa się dane wydarzenie. 
Wychodząc naprzeciw realnym potrzebom, zmniejszono 
punktowany zasięg terytorialny zadania.  

Działania odbywają się na terenie min. 2 gmin – 
1p 

Działania odbywają się na terenie min. 2 
miejscowości LGD – 1 pkt 

Działania odbywają się na terenie min. 3 gmin – 
2pk 

Działania odbywają się na terenie min. 2 gmin 
LGD – 2 pkt 

 11. Długofalowość efektów zrealizowanego zadania  
We wniosku o powierzenie grantu zawarto opis wykorzystania nabytych z grantu umiejętności i zasobów, po 
zakończeniu jego realizacji. 
Zakupione przedmioty oraz nabyte umiejętności są niezbędne do realizacji celów zadania oraz do 
kontynuowania działań po jego zakończeniu.   
zadanie spełnia kryterium – 1 pkt. 
zadanie nie spełnia kryterium - 0 pkt 

Nowe kryterium ma przyczyniać się do budowania długofalowych 
efektów zrealizowanego zadania. Celem tego kryterium jest 
premiowanie działań, które przyczyniają się do wzrostu wiedzy, 
umiejętności mieszkańców, gromadzenia zasobów materialnych, 
które po zakończeniu realizacji zadania, będą nadal służyć 
rozwojowi lokalnej społeczności.   

 


