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Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów. 

Kryteria wyboru operacji dla zakresu „Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych” oraz z zakresu „Zachowanie dziedzictwa lokalnego.” 

Lp. Kryterium oceny Opis 
Waga 

punktowa 

Opis, uzasadnienie, załączniki wymagane od beneficjenta umożliwiające weryfikację 

spełnienia kryterium 

1. 

Wpływ na zwiększenie 

spójności terytorialnej 

obszaru poprzez 

budowanie tożsamości 

lokalnej. 

max. 5 pkt. 

Operacja przyczynia się do 

promowania i przekazania 

do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w 

zakresie zasobów 

historyczno-kulturowych 

5 pkt. 

We wniosku należy opisać zakres wiedzy o dziedzictwie lokalnym jaka zostanie przekazana 

mieszkańcom. Jakie będą formy przekazywania tej wiedzy, jaka będzie liczba osób którym wiedza 

zostanie przekazana. Wnioskodawca powinien opisać również jakie źródła wiedzy (materiały 

drukowane, osoby, fotografie, płyty, itp.) zostaną wykorzystane w realizacji operacji. 
Operacja przyczynia się do 

promowania i przekazania 

do społeczeństwa wiedzy o 

dziedzictwie lokalnym  w 

zakresie zasobów 

przyrodniczych 

5 pkt. 

2. 

Efekt aktywności i 

współpracy 

max. 10 pkt. 

Operacja będzie 

realizowana przez co 

najmniej 2 partnerów. 

5 pkt. 

Do wniosku należy dołączyć: 

- podpisaną przez podmioty umowę partnerską zawierającą zakres zadań, obowiązków i 

odpowiedzialności przypisanych poszczególnym partnerom, czas jej obowiązywania. 

Podpisy na umowie powinny zostać złożone przez osoby upoważnione zgodnie z uregulowaniami 

właściwymi dla poszczególnych podmiotów. 

W wyniku realizacji 

operacji wiedza o obszarze 

oraz w zakresie dziedzictwa 

lokalnego przekazana 

zostanie co najmniej 200 

osobom i wnioskodawca 

uzasadnił realność 

osiągnięcia tego wskaźnika i 

sposób jego mierzalności. 

5 pkt. 
Wnioskodawca powinien opisać w jaki sposób będzie ewidencjonował liczbę uczestników operacji 

i sposób przekazywania wiedzy. 
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Lp. Kryterium oceny Opis 
Waga 

punktowa 

Opis, uzasadnienie, załączniki wymagane od beneficjenta umożliwiające weryfikację 

spełnienia kryterium 

3. 

Efekt trwałości 

rezultatów operacji, 

max. 5 pkt. 

W wyniku realizacji 

operacji powstanie stałe 

miejsce związane z 

zachowaniem dziedzictwa 

historyczno-kulturowego, 

np. wioska tematyczna, 

miejsce ginących zawodów, 

ekspozycja, ogólnodostępny 

obiekt zabytkowy, itp. 

5 pkt. 

Wnioskodawca powinien opisać trwały efekt realizacji operacji, jeżeli taki powstanie, oraz jakie 

lokalne zasoby historyczno-kulturowe będzie wykorzystywać. Należy podać w jaki sposób miejsce 

będzie udostępniane mieszkańcom, bądź turystom, np. jeżeli będą stosowane regulaminy należy 

dołączyć projekt takiego dokumentu. 

W wyniku realizacji 

operacji powstanie stałe 

miejsce związane z 

zachowaniem dziedzictwa 

przyrodniczego, np. wioska 

edukacyjna, ścieżka 

przyrodnicza, ekspozycja, 

itp. 

5 pkt. 

Wnioskodawca powinien opisać trwały efekt realizacji operacji, jeżeli taki powstanie, oraz jakie 

lokalne zasoby przyrodnicze będzie wykorzystywać. Należy podać w jaki sposób miejsce będzie 

udostępniane mieszkańcom, bądź turystom, np. jeżeli będą stosowane regulaminy należy dołączyć 

projekt takiego dokumentu. 

4. 

Efekt budowania 

wizerunku jakości 

produktów i usług 

lokalnych 

Operacja przewiduje 

działania w zakresie 

promocji produktów, lub 

usług lokalnych 

wytwarzanych/świadczonyc

h na obszarze co najmniej 2 

gmin 

5 pkt. 

Należy opisać jakie lokalne produkty lub usługi będą promowane poprzez realizację operacji, przez 

kogo są wytwarzane lub świadczone i uzasadnić ich związek z obszarem LGD. Należy również 

wskazać w jaki sposób wytwórca promowanego produktu lub usługodawca promowanej usługi 

będzie zaangażowany w realizację operacji. 

Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 10 

 

Kryteria wyboru operacji dla zakresu „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych” 

Lp. Kryterium oceny Opis 
Waga 

punktowa 

Opis, uzasadnienie, załączniki wymagane od beneficjenta umożliwiające weryfikację 

spełnienia kryterium 
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Lp. Kryterium oceny Opis 
Waga 

punktowa 

Opis, uzasadnienie, załączniki wymagane od beneficjenta umożliwiające weryfikację 

spełnienia kryterium 

1. 

Wpływ na zwiększenie 

wiedzy i świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców 

max. 10 pkt. 

W wyniku realizacji 

operacji wiedza w zakresie 

środowiska oraz zmian 

klimatycznych przekazana 

zostanie co najmniej 150 

osobom i wnioskodawca 

wykaże mierzalność tego 

rezultatu. 

5 pkt. 

Wnioskodawca powinien we wniosku opisać jaki zakres wiedzy będzie przekazywany 

mieszkańcom, oraz w jaki sposób mierzony będzie i dokumentowany rezultat działań 

edukacyjnych. Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku propozycję/projekt testu (lub innej 

formy w zależności od charakteru operacji) sprawdzającego na początku realizacji operacji i na 

koniec realizacji operacji. 

W wyniku realizacji 

operacji wiedza w zakresie 

środowiska oraz zmian 

klimatycznych przekazana 

zostanie co najmniej 50 

uczniom, lub 

przedszkolakom i 

wnioskodawca wykaże 

mierzalność tego rezultatu. 

5 pkt. 

Wnioskodawca powinien we wniosku opisać jaki zakres wiedzy będzie przekazywany uczniom, lub 

przedszkolakom, oraz w jaki sposób mierzony będzie i dokumentowany rezultat działań 

edukacyjnych. Wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku propozycję/projekt testu (lub innej 

formy w zależności od charakteru operacji) sprawdzającego, odpowiednio do wieku uczestników, 

na początku realizacji operacji i na koniec realizacji operacji. 

2. Innowacyjność projektu 
Projekt spełnia kryterium 

innowacyjności. 
5 pkt. 

Wnioskodawca powinien we wniosku uzasadnić w jaki sposób operacja spełnia kryterium 

innowacyjności. Zasada innowacyjności przyjęta w LSR opisana została  przypisie nr 2. 

3. 
Efekt aktywności i 

współpracy 

Operacja będzie 

realizowana przez co 

najmniej 3 partnerów, w 

tym co najmniej jeden 

partner z kategorii „grupa 

nieformalna” 

5 pkt. 

Do wniosku należy dołączyć: 

- podpisaną przez podmioty umowę partnerską zawierającą zakres zadań, obowiązków i 

odpowiedzialności przypisanych poszczególnym partnerom, czas jej obowiązywania. 

Podpisy na umowie powinny zostać złożone przez osoby upoważnione zgodnie z uregulowaniami 

właściwymi dla poszczególnych podmiotów. 

Grupa nieformalna to taka, która nie ma zdolności prawnej do podpisania umowy dofinansowania, 

np. Sołectwo, Koło Gospodyń Wiejskich, grupa mieszkańców. 

4. 

Wpływ na zwiększenie 

spójności terytorialnej 

obszaru 

Operacja realizowana 

będzie w miejscowości o 

liczbie mieszkańców 

poniżej 5 tys. osób 

5 pkt. 

Wnioskodawca powinien we wniosku zawrzeć informację w zakresie miejsca realizacji operacji i 

ilości mieszkańców oraz dołączyć: 

- informację z działu ewidencji ludności urzędu gminy zawierającą dane na temat liczby 

mieszkańców miejscowości wskazanej przez wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie. 

Minimalna liczba punktów koniecznych do uzyskania – 10 w tym co najmniej 5 pkt. w  kryterium „wpływ na zwiększenie wiedzy i świadomości ekologicznej mieszkańców” 
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Ustanawianie i zmiana kryteriów. 

1. Procedury wyboru operacji w tym kryteria wyboru operacji powstały w procesie uspołecznionym obejmującym szereg działań w latach 2014-2015. Udział 

mieszkańców w przygotowaniu LSR w tym zakresie rozpoczął się już na etapie przeprowadzania ewaluacji aktualnie wdrażanych strategii. Podczas prowadzenia 

badania ewaluacyjnego uzyskano opinie mieszkańców w zakresie stosowanych dotychczas kryteriów oceny i zasad wyboru operacji. Uwagi zebrane na tym etapie 

posłużyły do opracowania przez zespół roboczy wstępnej propozycji kryteriów wyboru do LSR. Projekt tych treści skonsultowany został z mieszkańcami poprzez 

umieszczenie propozycji na stronie internetowej LGD, przesłanie pocztą e-mail do członków Stowarzyszenia i mieszkańców wg bazy adresowej posiadanej przez LGD. 

Mieszkańcy mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag i propozycji. Na tym etapie konsultacje przeprowadzono również podczas panelów dyskusyjnych z sektorem 

rybackim i sektorem publicznym (władze samorządowe) oraz członkami organów Stowarzyszenia: Rady Decyzyjnej, Komitetu i Zarządu wdrażających Strategie 2007-

2013. Spotkania takie odbyły się w dniu 09.11.2015 r. i 02.12.2015 Następnie zespół roboczy podczas panelu i warsztatu ewaluacyjnego przeanalizował zgłoszone 

uwagi i przygotował projekt kryteriów wyboru operacji, który został przedstawiony członkom Stowarzyszenia do dyskusji i zatwierdzenia na Walnym Zebraniu 

Członków 17.12.2015r. 

2. Procedury wyboru operacji stanowią integralną część Umowy ramowej na realizację LSR,  zatwierdzonej uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, a 

zatem ich zmiana będzie przeprowadzana w tym samym trybie. Przygotowanie i wdrażanie LSR należy do zadań Zarządu zgodnie z  § 34 pkt 7 Statutu LGDMM. Tak 

więc inicjatywa dotycząca zmian kryteriów wyboru operacji powinna wyjść ze strony Zarządu w oparciu o wyniki ewaluacji wdrażania LSR. Procedura zmiany 

kryteriów zostaje uruchomiona, jeżeli przyjęte w ramach Procedury wyboru i oceny operacji zestawy kryteriów nie przynoszą spodziewanych rezultatów i nie powodują 

wyboru operacji, które w najlepszy sposób przyczyniałyby się do realizacji celów LSR. 

3. Procedura zmiany kryteriów przebiegać będzie zgodnie z opracowanymi szczegółowymi procedurami aktualizacji LSR stanowiącymi załącznik nr 1 do strategii. 

4. W podrozdziale VI.2.2 LSR  zaprezentowano wypracowane kryteria wyboru w odniesieniu do analizy SWOT i diagnozy obszaru. 

 


