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I. KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW 

Kryteria wyboru Grantobiorców zostały przygotowane po szeregu konsultacji społecznych, 

prowadzonych z mieszkańcami LGD. Analiza lokalnych potrzeb obszaru objętego niniejszym 

opracowaniem oraz zakresu możliwej do otrzymania pomocy w ramach konkursów na realizację 

zadania w ramach projektów grantowych pozwoliły na opracowanie Kryteriów wyboru  Grantobiorców. 

Wszystkie opracowane Kryteria wyboru Grantobiorców są mierzalne, adekwatne do analizy 

SWOT lub mierzalne i adekwatne.  

Tabela przedstawiająca w sposób szczegółowy Kryteria wyboru Grantobiorców została 

przedstawiona poniżej 

KRYTERIA WYBORU -  PROJEKTY GRANTOWE 

LP Kryterium  

Rodzaj 

dokumentu 

potwierdzającego 

spełnienie  

kryterium: 

1 Innowacyjność zadania  

 

Preferuje zadania innowacyjne - wykorzystujące lokalne zasoby, 

lokalny potencjał lub dotyczące produktów lokalnych mających 

wpływ na promocję obszaru LGD lub wdrażające nowe, ciekawe, 

kreatywne formy aktywizacji społecznej lub łączące w jednym 

projekcie różne elementy (np. konkursy z występami, dziedzictwo 

lokalne z aktywizacją, część stacjonarną z plenerową/ruchową itp.),  

a także  zadania łączące pokolenia (poprzez aktywny udział  

w  przedsięwzięciu rożnych grup wiekowych w formie udziału lub 

współpracy między nimi). 

-  zadanie nie zawiera elementów innowacyjnych - 0 pkt.   

- zadanie  posiada charakter innowacyjny – 5 pkt. 

 

 

Informacje   

zawarte we 

wniosku  

o powierzenie 

grantu lub na 

dodatkowych 

załącznikach 

 

2 Wpływ na środowisko 

Preferowane będą  zadania mające pozytywne oddziaływanie na 

środowisko naturalne obszaru LGD czyli takie, które w ramach 

zestawienia kosztów zawierają co najmniej 5% wydatków 

bezpośrednio związanych z ochroną środowiska. W szczególności 

mogą to być zadania polegające na podnoszeniu świadomości 

ekologicznej mieszkańców obszaru LSR  lub zapobieganiu  zmianom 

klimatycznym. Za działania na rzecz ochrony środowiska uznane będą 

również elementy dotyczące wykorzystania lub wprowadzania na 

rynek technologii opartych na odnawialnych źródłach energii (OZE), 

tworzenia nowych obszarów zielonych. 

- zadania mające pozytywny wpływ na środowisko naturalne obszaru 

LGD -  2 pkt. 

- zadania nie mające pozytywnego wpływu na środowisko naturalne 

obszaru LGD -  0 pkt. 

 

Informacje   

zawarte we 

wniosku  

o powierzenie 

grantu lub na 

dodatkowych 

załącznikach 
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3 Konsultacja wniosku o  powierzenie grantu  

Preferowane będą zadania realizowane przez  Grantobiorców, którzy 

konsultowali elementy wniosku o powierzenie grantu  

z pracownikami biura (najpóźniej na 5 dni przed terminem 

zakończenia naboru wniosków) oraz  posiadają udokumentowaną 

historię doradztwa w LGD. 

 

Grantobiorca konsultował elementy wniosku o  powierzenie grantu  

z pracownikami biura przed jego złożeniem i posiada 

udokumentowaną historię doradztwa w LGD: 

- TAK  –2 pkt 

- NIE – 0 pkt 

 

Baza formularzy 

wykonania usługi 

doradczej LGD 

4 Intensywność wsparcia 

 LGD preferuje zadania, w których planowany przez  Grantobiorców 

wkład własny  obniża intensywność pomocy określoną w LSR tj. 

Grantobiorca wykazuje wkład własny, stwarzając tym samym szansę 

dofinansowania większej liczby  zadań z budżetu LSR. 

- Grantobiorca nie wykazał wkładu własnego – 0 pkt 

- wkład własny Grantobiorcy obniżający maksymalną intensywność 

pomocy o co najmniej 5% –2 pkt 

- wkład własny wnioskodawcy obniżający maksymalną intensywność 

pomocy  o co najmniej 10% –5 pkt 

 

 

Informacja we 

wniosku  

o  powierzenie 

grantu 

5 Wysokość  wnioskowanego grantu  

Preferuje zadania, w których: 

- wysokość  grantu jest niższa niż 10 tys. złotych (dla projektów 

"miękkich" dotyczących wydarzeń kulturalnych, szkoleń, warsztatów, 

itp.) 

 - wysokość grantu   jest wyższa niż 15 tys. złotych (w przypadku 

projektów dotyczących publicznej, ogólnie dostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury). 

 

-  zadania dotyczące działań miękkich, których wnioskowana kwota  

grantu  jest: 

-  niższa od kwoty 10 tys. złotych – 10 pkt. 

- wyższa lub równa 10 tys. złotych – 0 pkt. 

 

lub: 

 

-  zadania dotyczące publicznej, ogólnie dostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury, których wnioskowana kwota pomocy jest : 

- niższa lub równa 15 tys. złotych – 0 pkt 

- wyższa od kwoty 15 tys. złotych – 10 pkt 

 

 

 

Informacja we 

wniosku o 

powierzenie 

grantu 
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6  Zasięg realizacji zadania  

 

Preferowane są zadania realizowane w większej liczbie miejscowości. 

  

- zadanie realizowane w jednej miejscowości - 0 pkt 

- zadanie realizowane w więcej niż jednej miejscowości  - 2 pkt 

 

Informacja we 

wniosku  

o powierzenie 

grantu lub na 

dodatkowych 

załącznikach 

7 Siedziba /miejsce zamieszkania  Grantobiorcy na obszarze LGD 

 

Preferuje Grantobiorców, których adres zamieszkania lub siedziba  

(w zależności od rodzaju Grantobiorcy – osoba fizyczna /osoba 

prawna, JONOP – jednostka organizacyjna nieposiadająca 

osobowości prawnej, grupy nieformalne) znajduje się na obszarze 

LGD od co najmniej 6 miesięcy: 

 

 Siedziba/adres zamieszkania  Grantobiorcy znajduje się  na obszarze 

LGD od co najmniej 6 miesięcy: 

- TAK –  10 pkt  

- NIE –  0 pkt                                                                       

 

 

 

Informacje  

z Ewidencji 

działalności 

gospodarczej, 

KRS lub innej 

dokumentacji 

rejestrowej 

wnioskodawcy. 

 

8 Poziom zaangażowania społeczności lokalnej 

 

Preferuje projekty, składane przez  Grantobiorców działających na 

rzecz społeczności lokalnej, w ramach których przewiduje się 

znaczący ich udział w realizacji zadań. Kryterium preferujące 

współpracę między organizacjami: 

 

- Grantobiorca realizuje zadanie samodzielnie - 0 pkt 

- zadanie jest realizowane z jednym partnerem (organizacją) - 3 pkt 

- zadanie jest realizowane z więcej niż jednym partnerem 

(organizacją) - 5 pkt 

 

 

Kopia umowy 

partnerskiej 

 

Kopia 

porozumienia 

współpracy 

Kopia listu 

intencyjnego 

 

9 Promowanie atrakcji turystycznych obszaru LSR  

Preferowane będą zadania zakładające pozytywny wpływ na 

promocję marki Krainy Nocy i Dni poprzez powiązanie zadania  

z nazwą „Kraina Nocy i Dni” oraz jednocześnie zakładające promocję 

jak największego obszaru LGD (w tym promocję miejsc  

i wydarzeń związanych z lokalnym dziedzictwem obszaru LGD, 

miejsc cennych przyrodniczo), służących rozwojowi istniejącej oferty 

turystycznej obszaru LSR. 

Zadanie wpływa pozytywnie na wypromowanie atrakcji 

turystycznych obszaru LSR: 

 

- TAK – 5 pkt 

- NIE  – 0 pkt 

 

 

Informacja we 

wniosku  

o powierzenie 

grantu lub na 

dodatkowych 

załącznikach 
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10 Miejsce realizacji zadania  

Preferuje się zadania zależnie od liczby mieszkańców danej 

miejscowości na zasadzie im mniejsza miejscowość tym więcej 

punktów. W przypadku zadań realizowanych w kilku 

miejscowościach, pod uwagę brana jest miejscowość o największej 

liczbie mieszkańców: 

- miejscowość do 5000 mieszkańców - 2pkt 

- miejscowość powyżej 5000 mieszkańców -  0pkt 

 

 

Informacja we 

wniosku  

o powierzenie 

grantu lub na 

dodatkowych 

załącznikach na 

podstawie 

ostatnich 

dostępnych 

danych GUS 

11  Wpływ zadania na osiągnięcie wskaźników LSR 

 

Preferowane będą  zadania przyczyniające się do osiągania celów 

założonych w LSR oraz wpływające na osiąganie wskaźników 

produktu i rezultatu określone w LSR:  

 

 Zadanie pozytywnie wpływa na osiągnięcie wskaźników produktu  

i rezultatu LSR ponad wymagane minimum programowe: 

- TAK - 5 pkt 

- NIE - 0 pkt  

 

 

Informacja we 

wniosku  

o powierzenie 

grantu lub na 

dodatkowych 

załącznikach 

12 Zintegrowanie zasobów oraz podmiotów na obszarze LSR 

 

Preferuje  się zadania zapewniające zrównoważony rozwój obszaru 

LSR poprzez zintegrowanie zasobów, czyli zakładanie poprzez 

realizację  zadania jednoczesnego wykorzystania rożnych zasobów 

lokalnych specyficznych dla obszaru, miejsc, obiektów, elementów 

stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne lub kulturowe 

lub zapewnienie w wyniku realizacji  zadania zintegrowania 

podmiotów (współpraca przy realizacji zadania przez minimum dwa 

podmioty z różnych sektorów): 

 

- zadanie zapewnia zintegrowanie zasobów - 5 pkt 

albo 

- zadanie zapewnia zintegrowanie podmiotów  – 5 pkt 

albo 

- zadanie zapewnia zintegrowanie podmiotów oraz zasobów – 10 pkt 

- zadanie  nie zapewnia zintegrowania zasobów oraz podmiotów –  

0 pkt 

 

Punkty w ramach tego kryterium się nie sumują. 

 

Informacja we 

wniosku o 

powierzenie 

grantu oraz list 

intencyjny, 

porozumienie  

o współpracy lub 

umowa partnerska 

 

13     Stopień spójności i adekwatności opisu zadania z zakresem 

zaplanowanych  działań oraz budżetem 

 

Preferuje zadania, w których zaplanowane działania i ich koszty są 

racjonalne i adekwatne do ich merytorycznego opisu, w tym także do 

uzasadnienia przedstawionego we wniosku o powierzenie grantu: 

 

- budżet zadania jest  spójny z zakresem rzeczowo-finansowym 

przedsięwzięcia  oraz wszystkie wydatki są racjonalne i uzasadnione 

– 5 pkt 

 

 

 

Dane z wniosku  

o 

powierzenie 

grantu 
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- budżet zadania jest spójny z zakresem rzeczowo-finansowym 

przedsięwzięcia ale nie wszystkie koszty są racjonalne lub 

uzasadnione – 3 pkt 

- budżet zadania jest niespójny (niezgodny z zakresem rzeczowo-

finansowym  przedsięwzięcia) lub nie wynika z niego co ma zostać 

sfinansowane – 0 pkt 

 

Kryterium weryfikowane przed wezwaniem do usunięcia braków 

oraz złożenia wyjaśnień. 

14 Kompletność wniosku w zakresie obowiązkowych załączników 

 

Preferuje się wnioski Grantobiorców, zawierające wszystkie 

obowiązkowe (deklarowane) załączniki do wniosku o powierzenie 

grantu, w tym załączniki niezbędne do dokonania oceny wniosku pod 

względem spełniania kryteriów wyboru Grantobiorców: 

 

Wniosek o powierzenie grantu zawiera wszystkie wymagane 

załączniki: 

- TAK – 5 pkt 

- NIE – 0 pkt 

 

Kryterium weryfikowane przed wezwaniem do usunięcia braków 

oraz złożenia wyjaśnień. 

 

 

Informacja we 

wniosku  

o powierzenie 

grantu oraz 

dokumentacja 

dołączona do tego 

wniosku 

Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 29 punktów podczas oceny według  

w/w lokalnych kryteriów wyboru. 

 

PROCEDURA TWORZENIA I ZMIANY KRYTERIÓW  

Procedura tworzenia oraz zmiany kryteriów wyboru jest uregulowana w Regulaminie Rady 

Stowarzyszenia „LGD7 - Kraina Nocy i Dni” (Rozdział IX §21 ). 

Uprawnieni na podstawie Regulaminu do wystąpienia o zmianę kryteriów wyboru lub zaproponowania 

nowego kryterium są członkowie Rady Stowarzyszenia oraz co najmniej 10 członków LGD7. Wyżej 

wymienione osoby zgłaszają pisemną propozycję zmian wraz ze szczegółowym uzasadnieniem do 

Zarządu Stowarzyszenia. Propozycja ta może dotyczyć przede wszystkim rodzaju kryteriów wyboru dla 

danego typu zadań oraz wartości punktowej w poszczególnych kryteriach. Zmiany mogą obejmować 

też wprowadzanie nowych kryteriów oceny, jak i rezygnację z dotychczas stosowanych. Zmiany muszą 

być podyktowane trudnościami we wdrożeniu danego typu  zadania i prowadzić do ułatwienia 

wdrożenia LSR, z zachowaniem planowanego celu, jaki ma być osiągnięty poprzez to wdrożenie. 

Zmiany kryteriów oceny powinny zostać poddane konsultacjom społecznym, tak jak proces jej 

pierwotnego tworzenia. 

Zarząd poddaje otrzymaną propozycję dotyczącą kryteriów konsultacjom społecznym. Forma 

konsultacji powinna być dostosowana do rodzaju i skali zmian (prezentacja z dyskusją, spotkanie 

otwarte, zamieszczenie prośby skierowanej do mieszkańców obszaru dotyczącej udziału  
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w konsultacjach na stronie stowarzyszenia), z zachowaniem grup docelowych konsultacji 

dostosowanych do charakteru/tematu zmian ich treści (np. w przypadku zmian kryteriów dotyczących 

wspierania przedsiębiorczości niezbędna jest konsultacja ze środowiskiem osób defaworyzowanych na 

rynku pracy lub/i z instytucjami podejmującymi problematykę rynku pracy). Wnioski z konsultacji 

społecznych rozpatrywane są przez Radę Stowarzyszenia, która ustosunkowuje się do proponowanych 

rozwiązań - przyjęte uwagi mieszkańców uwypukla w projekcie kryteriów, a odrzucone - uzasadnia. 

Podsumowanie procesu konsultacji kryteriów zamieszczane jest na stronie LGD do wiadomości szerszej 

opinii publicznej. 

Przygotowane w ten sposób propozycje zmian po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z Urzędem 

Marszałkowskim, są rozpatrywane na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Członków.  

W przypadku zmiany kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla konkursów ogłoszonych po dniu 

zatwierdzenia zmian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie zmian w kryteriach wyboru 

przez uprawniony organ  

Złożenie wniosku na Walne Zgromadzenie 

Zatwierdzenie lub nie zatwierdzenie zmian w 

kryteriach wyboru przez Walne Zgromadzenie 

Przygotowanie przez biuro nowych kart oceny 

w oparciu o wprowadzone zmiany 


