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Załącznik nr 9 

do Umowy o warunkach i sposobie realizacji 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

nr 00015-6933-UM1510010/15 

 

 

 

 

KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW  

WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW 

 

 

I. Kryteria wyboru grantobiorców 

 

L.p. Nazwa kryterium Opis Maksymalna 

liczba 

punktów 

Punktacja Adekwatność do 

analizy SWOT 

1. Wnioskowana kwota pomocy: 

- w przypadku operacji 

obejmujących zadania 

infrastrukturalne (co najmniej 

60 % budżetu operacji 

przeznaczone jest na zadania 

infrastrukturalne) wartość 

operacji kształtuje się: 

   powyżej 20 000,00 zł do 

30 000,00 zł – 5 pkt 

   powyżej 10 000,00 zł do 

20 000,00 zł – 3 pkt 

   do 10 000,00 zł – 1 pkt 

- w przypadku pozostałych 

operacji (nie dotyczących 

zadań infrastrukturalnych) 

wartość operacji kształtuje się: 

   powyżej 20 000,00 zł do 

30 000,00 zł – 1 pkt 

   powyżej 10 000,00 zł do 

20 000,00 zł – 3 pkt 

   do 10 000,00 zł – 5 pkt 

 

Preferuje się operacje: 

- w przypadku zadań 

infrastrukturalnych, 

których wartość operacji 

wynosi powyżej 20 000,00 

zł 

- w przypadku pozostałych 

zadań, których wartość 

operacji wynosi do 

10 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 lub 3 lub 

5 pkt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy 

2.  Efekty realizacji oddziałują na 

co najmniej 2 miejscowości – 1 

pkt 

Pozostałe operacje – 0 pkt 

Preferuje się operacje, 

której efekty będą 

oddziaływać na co 

najmniej 2 miejscowości, 

co przyczyni się do 

polepszenia infrastruktury 

społecznej istniejącej na 

obszarze 

 

1 pkt 

 

0 lub 1 pkt 

Niewystarczająca 

infrastruktura 

społeczna, w tym 

infrastruktura 

sportowo-

rekreacyjno-

kulturalna 

3. Operacja będzie realizowana z 

udziałem wolontariatu – 2 pkt 

Pozostałe operacje – 0 pkt 

Preferuje się operacje, 

które będą realizowane z 

udziałem wolontariatu, co 

przyczyni się do 

aktywizacji mieszkańców i 

ich zaangażowania w 

realizację operacji 

 

2 pkt 

 

0 lub 2 pkt 

Słomiany zapał, 

słaba mobilność, 

niechęć do zmian i 

podejmowania 

wyzwań; 

Niewielkie 

zaangażowanie 

młodzieży w życie 

społeczne, w tym w 

wolontariat 
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4. Operacja: 

- jest dedykowana osobom z 

grup defaworyzowanych, 

wymienionych w LSR – 3 pkt 

lub 

- zakłada możliwość 

uczestniczenia osób z grup 

defaworyzowanych, 

wymienionych w LSR – 1 pkt 

lub 

- nie ma związku z 

problematyką osób 

defaworyzowanych, 

wymienionych w LSR – 0 pkt 

 

Preferuje się operacje, 

które są dedykowane lub 

zakładają możliwość 

udziału osobom z grup 

defaworyzowanych, 

wskazanych w LSR, czyli: 

bezrobotne osoby młode do 

30 roku życia, bezrobotne 

kobiety, osoby długotrwale 

bezrobotne, bezrobotne 

osoby powyżej 50 roku 

życia 

 

 

 

 

3 pkt 

 

 

 

 

0 lub 1 lub 

3 pkt 

 

 

 

 

Wysokie 

bezrobocie, w tym 

niekorzystna 

sytuacja grup 

defaworyzowanych 

na rynku pracy 

5. Operacja jest powiązana z 

dziedzictwem lokalnym – 1 pkt 

Pozostałe operacje – 0 pkt 

 

Ze względu na bogate 

zasoby lokalne preferuje 

się operacje, które oparte są 

o wykorzystanie tych 

zasobów (ludzkich, 

surowcowych, lokalnego 

dziedzictwa, walorów 

przyrodniczych, atrakcji 

turystycznych) 

 

1 pkt 

 

0 lub 1 pkt 

 

Bogate zasoby 

lokalne LGD 

6. Wkład własny wnioskodawcy 

przekracza o co najmniej 5% 

intensywność pomocy 

określoną w LSR – 1 pkt 

W pozostałych przypadkach – 0 

pkt 

 

Preferuje się operacje, 

które zakładają większy 

wkład własny niż 

określony w LSR, co 

pozwoli na finansowanie 

większej liczby operacji 

 

 

1 pkt 

 

 

0 lub 1 pkt 

 

 

Nie dotyczy 

7. Wnioskodawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania na 

obszarze LGD – 5 pkt 

Wnioskodawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza 

obszarem LGD – 0 pkt 

 

Preferuje się 

wnioskodawców mających 

siedzibę lub 

zamieszkujących na 

obszarze LGD 

 

 

 

5 pkt 

 

 

 

0 lub 5 pkt 

 

 

 

Nie dotyczy 

8. Wnioskodawca korzystał z 

doradztwa (max 2 pkt): 

- w Biurze LGD lub u doradcy 

gminnego – 1 pkt 

- udział w szkoleniu 

organizowanym przez LGD, 

skierowanym do 

wnioskodawców, dotyczącym 

warunków naboru i udzielania 

wsparcia – 1 pkt 

Wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa/szkoleń 

organizowanych przez LGD – 0 

pkt 

 

Preferuje się 

wnioskodawców, którzy 

korzystali z doradztwa 

oferowanego przez LGD 

(doradztwo indywidualne 

w Biurze lub u doradcy 

gminnego, udział w 

szkoleniach), co wpłynie na 

podwyższenie jakości 

składanych wniosków 

 

 

 

 

 

 

2 pkt 

 

 

 

 

 

 

0 lub 1 lub 

2 pkt 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy 

MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW DO ZDOBYCIA W RAMACH OCENY 21 

KRYTERIUM MINIMUM PUNKTOWEGO 7 

 



3 
 

 

II. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru LGD 

1. Uprawnionymi do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru są Członkowie Rady Stowarzyszenia 

„Wielkopolska Wschodnia” 

2. Proponowane do zmiany lokalne kryteria wyboru są poddawane konsultacjom społecznym, z wyjątkiem sytuacji 

proceduralnych, wynikających z pkt. 5, ppkt. 1 i 2 tego rozdziału (patrz poniżej). Konsultacje społeczne, ze względu na 

potrzebę unikania opóźnień we wdrażaniu LSR, są przeprowadzane w postaci konsultacji elektronicznych z 

zainteresowanymi mieszkańcami obszaru reprezentującymi wszystkie sektory, a o ich terminie powiadamia się na stronie 

internetowej LGD, na tablicy informacyjnej Biura oraz na stronach gmin członkowskich Stowarzyszenia. 

3. Wystąpienie o zmianę lokalnych kryteriów wyboru następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez 

członków Rady wraz z uzasadnieniem do Zarządu Stowarzyszenia, który uzgadnia propozycję kryteriów z Samorządem 

Województwa. 

4. Zarząd przedstawia proponowane zmiany w zakresie lokalnych kryteriów wyboru członkom Stowarzyszenia na 

najbliższym Walnym Zebraniu, w tym przedstawia wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w tym zakresie. 

5. Jeśli konieczność zmiany kryteriów wyboru wynika z: 

1) Przeprowadzonej kontroli instytucji nadrzędnych i/lub 

2) Legislacji krajowej i UE, w tym jej zmian  

decyzję o ich zmianie może podjąć Zarząd, który poinformuje członków Stowarzyszenia o przyjęciu zmian  i ich zakresie 

na najbliższym Walnym Zebraniu. 

6. Jeśli konieczność zmiany kryteriów wyboru wynika z wyników wdrażania, przeprowadzonego monitoringu i/lub 

ewaluacji decyzję o ich zmianie może podjąć Zarząd, który poinformuje członków Stowarzyszenia o przyjęciu zmian  i 

ich zakresie na najbliższym Walnym Zebraniu, przy czym kryteria zmieniane w takich przypadkach wymagają 

konsultacji społecznych, opisanych w pkt. 2 tego rozdziału (powyżej). 

7. Zmienione lokalne kryteria wyboru zaczynają obowiązywać od kolejnych konkursów ogłaszanych po dniu zatwierdzenia 

zmian. 

8. Biuro jest odpowiedzialne za przygotowanie nowych kart ocen, które zawierają obowiązujące kryteria. 

 


