
Załącznik nr 3 
do Procedury grantowej wyboru i oceny operacji 

w ramach LSR  

  

Kryteria wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalnej 

Grupy Działania “Ziemia Łowicka”. 

 

Projekty Grantowe 

 

RODZAJ 

OPERACJI 

L.p KRYTERIA  PUNKTACJA 

GRANTY 

 

1 Wnioskowana kwota pomocy 5 pkt. – do 25.000 zł 

4 pkt. – powyżej 25.000 zł 

2 Wnioskodawca konsultował projekt 

w biurze LGD przed złożeniem 

wniosku (potwierdzenie- karta 

konsultacyjna) 

5 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE  

3 Wnioskodawca złożył fiszkę 

projektu przed ukazaniem się 

ogłoszenia o konkursie.  

(potwierdzenie- fiszka projektowa) 

10 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE  

4 Doświadczenie wnioskodawcy w 

rozliczeniu dotacji ( w okresie od 

2007 – wymagana kopia dokumentu 

potwierdzającego pozytywne 

rozliczenie zrealizowanego projektu 

lub inne dokumenty potwierdzające 

otrzymanie dofinansowania) 

 

2 pkt. – wnioskodawca zrealizował i rozliczył co 

najmniej dwa projekty oraz udokumentował 

pozytywne rozliczenie dotacji. 

1 pkt. – wnioskodawca zrealizował i rozliczył co 

najmniej jeden projekt oraz udokumentował 

pozytywne rozliczenie dotacji. 

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z 

zewnętrznych źródeł dofinansowania. 

5 Wysokość wkładu własnego 2 pkt. – projekt, w którym wkład własny jest 

wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o 

więcej niż 10%. 

0 pkt. – projekt, w którym wkład własny jest 

równy lub niższy niż 10 % od wymaganego 

wkładu minimalnego. 

6 Realizacja projektu przyczyni się 

do pobudzenia aktywności 

mieszkańców i wzmocnienia ich 

więzi z miejscem zamieszkania- 

uzasadnienie wnioskodawcy 

 

9 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 

mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności 

mieszkańców podczas jego realizacji   

i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji 

projektu a także  dodatkowo wzmacnia więzi 

mieszkańców z miejscem zamieszkania 

6 pkt.  - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 

mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności 

mieszkańców podczas jego realizacji   

i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji 

projektu  

3 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 

mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności 

mieszkańców podczas jego realizacji 

0 pkt. – brak inicjatywy mieszkańców i projekt 

nie wpływa na budowę aktywności mieszkańców 

podczas jego realizacji           

 7 Innowacyjność projektu- 

uzasadnienie wnioskodawcy 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie: 

3 pkt. - obszaru LGD 

2 pkt.- gminy 

1 pkt.- wnioskodawcy 

0 pkt. - nie dotyczy 

 8 Charakter projektu  

 

Rodzaj przedsięwzięcia: 

3 pkt. - operacja w obszarze ochrony środowiska 



czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

2 pkt. - operacja w obszarze związanym ze 

zwalczaniem ubóstwa czy wyłączeniem 

społecznym 

0 pkt. - nie dotyczy 

 

  

9 

Działanie operacji skierowane na 

grupy defaworyzowane- 

uzasadnienie wnioskodawcy 

(bezrobotne, osoby 55+, osoby do 34 

r.ż., niepełnosprawne) 

 

 

3 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 10 Zasięg oddziaływania operacji 3 pkt. – operacja dotyczy kilku gmin 

2 pkt. – operacja dotyczy kilku miejscowości lub 

gminy 

1 pkt. – operacja dotyczy tylko jednej 

miejscowości 

 11 Operacja zapewnia zintegrowanie- 

uzasadnienie wnioskodawcy 

4 pkt. – podmiotów   

3 pkt. – zasobów 

2pkt. – celów 

0 pkt. – nie dotyczy 

 12 Miejsce realizacji projektu Preferuje się operacje realizowane w mniejszych 

miejscowościach:  

1 pkt - miejscowość do 5 tys. mieszkańców –. 

0 pkt. -  miejscowość powyżej 5 tys. 

mieszkańców  

Max. liczba punktów 50 pkt. 

 

 

 

Minimalne wymagania 

 

 

Minimalne wymagania, których spełnienie warunkiem wyboru operacji do dofinansowania: 

 

Uzyskanie minimum punktowego określonego dla grantu 25 punktów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(pieczęć) 

 

KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI 

na obszarze Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania “Ziemia Łowicka” do działania 

„Wdrażanie LSR – Operacje grantowe” 

(wypełnić wyłącznie pola na białym tle) 

 

Nazwa operacji:  

Nr operacji wg kolejności wpływu i 

data złożenia wniosku: 

 Data przeprowadzenia 

oceny: 

 

Nazwa wnioskodawcy  

  Nazwa kryterium Uwagi Punktacja 

 1 Wnioskowana kwota pomocy 5 pkt. – do 25.000 zł 

4 pkt. – powyżej 25.000 zł 

 

 2 Wnioskodawca konsultował projekt w 

biurze LGD przed złożeniem wniosku 

(potwierdzenie- karta konsultacyjna) 

5 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE  

 

 3 Wnioskodawca złożył fiszkę projektu 

przed ukazaniem się ogłoszenia o 

konkursie.  (potwierdzenie- fiszka 

projektowa) 

10 pkt. – TAK 

0 pkt. – NIE  

 

 4 Doświadczenie wnioskodawcy w 

rozliczeniu dotacji ( w okresie od 2007 – 

wymagana kopia dokumentu 

potwierdzającego pozytywne rozliczenie 

zrealizowanego projektu lub inne 

dokumenty potwierdzające otrzymanie 

dofinansowania) 

 

2 pkt. – wnioskodawca zrealizował i rozliczył co 

najmniej dwa projekty oraz udokumentował 

pozytywne rozliczenie dotacji. 

1 pkt. – wnioskodawca zrealizował i rozliczył co 

najmniej jeden projekt oraz udokumentował 

pozytywne rozliczenie dotacji. 

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z 

zewnętrznych źródeł dofinansowania. 

 

 5 Wysokość wkładu własnego 2 pkt. – projekt, w którym wkład własny jest 

wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o 

więcej niż 10%. 

0 pkt. – projekt, w którym wkład własny jest 

równy lub niższy niż 10 % od wymaganego 

wkładu minimalnego. 

 

 6 Realizacja projektu przyczyni się do 

pobudzenia aktywności mieszkańców i 

wzmocnienia ich więzi z miejscem 

zamieszkania- uzasadnienie 

wnioskodawcy 

 

9 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 

mieszkańców lub wpływa na budowę 

aktywności mieszkańców podczas jego realizacji   

i angażuje mieszkańców po zakończeniu 

realizacji projektu a także  dodatkowo wzmacnia 

więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania 

6 pkt.  - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 

mieszkańców lub wpływa na budowę 

aktywności mieszkańców podczas jego realizacji   

i angażuje mieszkańców po zakończeniu 

realizacji projektu  

3 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej 

mieszkańców lub wpływa na budowę 

aktywności mieszkańców podczas jego realizacji 

0 pkt. – brak inicjatywy mieszkańców i projekt 

nie wpływa na budowę aktywności mieszkańców 

podczas jego realizacji           

 



 7 Innowacyjność projektu- uzasadnienie 

wnioskodawcy 

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie: 

3 pkt. - obszaru LGD 

2 pkt.- gminy 

1 pkt.- wnioskodawcy 

0 pkt. - nie dotyczy  

 

 

 8 Charakter projektu 

 

Rodzaj przedsięwzięcia: 

3 pkt. - operacja w obszarze ochrony środowiska 

czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym 

2 pkt. - operacja w obszarze związanym ze 

zwalczaniem ubóstwa czy wyłączeniem 

społecznym 

0 pkt. - nie dotyczy 

 

 

 9 Działanie operacji skierowane na grupy 

defaworyzowane- uzasadnienie 

wnioskodawcy (bezrobotne, osoby 55+, 

osoby do 34 r.ż., niepełnosprawne) 

 

3 pkt. – TAK 

0 pkt. - NIE 

 

 10 Zasięg oddziaływania operacji 3 pkt. – operacja dotyczy kilku gmin 

2 pkt. – operacja dotyczy kilku miejscowości lub 

gminy 

1 pkt. – operacja dotyczy tylko jednej 

miejscowości 

 

 11 Operacja zapewnia zintegrowanie- 

uzasadnienie wnioskodawcy 

4 pkt. – podmiotów   

3 pkt. – zasobów 

2pkt. – celów 

0 pkt. – nie dotyczy 

 

12 Miejsce realizacji projektu Preferuje się operacje realizowane w mniejszych 

miejscowościach:  

1 pkt - miejscowość do 5 tys. mieszkańców –. 

0 pkt. -  miejscowość powyżej 5 tys. 

mieszkańców 

 

SUMA PUNKTÓW: Max. 50 pkt  

 
Członek   oceniający: 

 

 

 

…………………………………………. ……………………………………… 

Imię  i nazwisko członka Rady  podpis 

 

 

 

Lokalne Kryteria Wyboru- Opis: 

 

 
1. Wnioskowana kwota pomocy. Informacja nie wymaga objaśnień. Wysokość punktacji odpowiada kwocie 

przedstawionej we wniosku. 

2.  Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie- karta 

konsultacyjna). Preferuje się, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku na konkurs skonsultował 

poprawność napisanego wniosku w biurze LGD. 

3. Wnioskodawca złożył fiszkę projektu lub w innej formie zgłosił pomysł (należy udokumentować) przed 

ukazaniem się ogłoszenia o konkursie. Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który na etapie konsultacji 

społecznych złożył fiszkę projektową i tym samym przyczynił się do ukierunkowania celi LSR. Nie ma potrzeby 

załączania dodatkowej dokumentacji 



4. Doświadczenie wnioskodawcy w rozliczeniu dotacji (w okresie od 2007). Preferuje się przyznawanie 

większych punktów wnioskodawcom, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów unijnych z różnych 

źródeł funduszy strukturalnych w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektów. Do wniosku wymagane 

będzie załączenie kopii dokumentu potwierdzającego pozytywne rozliczenie zrealizowanego projektu lub inne 

dokumenty potwierdzające otrzymanie dofinansowania 

5. Wysokość wkładu własnego. Poprzez wskazane kryterium zachęca się wnioskodawców do użycia większego 

wkładu własnego niż jest przewidziany w LSR po to , aby dany poziom refundacji kosztów był mniejszą częścią 

finansową całego przedsięwzięcia. Wysokość wkładu własnego będzie liczona, jako procent kwoty kosztów 

kwalifikowanych.  

PRZYKŁAD 1: Koszty całkowite projektu to 120 000,00. Koszty kwalifikowane to 100 000,00 złotych. 

Wnioskowana kwota pomocy to 90 000,00 złotych. 10 000,00 złotych to wkład własny.  

Skoro: 100 000,00 – 100 % 

              10 000,00 –     X%   czyli X równa się 10 % 

Reasumując: skoro wymagany minimalny wkład własny wynosi 10 %,  i w przykładzie wkład własny 

wynosi równo 10 %, – należy naliczyć 0 punktów.  

 

PRZYKŁAD 2: Koszty całkowite projektu to 120 000,00. Koszty kwalifikowane to 100 000,00 złotych 

Wnioskowana kwota pomocy to 79 000,00 złotych. 21 000,00 złotych to wkład własny.  

Skoro: 100 000,00 – 100 % 

              21 000,00 –     X%   czyli X równa się 21 % 

Reasumując: skoro wymagany minimalny wkład własny wynosi 10 %,  w przykładzie wkład własny jest 

wyższy niż 10 % od wymaganego wkładu minimalnego  – należy naliczyć 2 punkty.  

 

6. Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z 

miejscem zamieszkania-  uzasadnienie wnioskodawcy. Punktowane będą operacje, których realizacja 

przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i zwiększenia ich więzi z miejscem zamieszkania. 

Preferuje się, aby fundusze unijne skierowane były na społeczność lokalną, wpływając jednocześnie na ich 

rozwój, kwalifikacje, zainteresowania i jednocześnie stworzenie oferty zagospodarowania czasu wolnego. Nie 

ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji, punkt ten będzie oceniany na podstawie informacji zawartych 

we wniosku 

7. Innowacyjność projektu- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań 

w dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na 

tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w 

zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym obszarze. Wysoko 

punktowane będą operacje których innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak największego obszaru. Nie ma 

potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji, punkt ten będzie oceniany na podstawie informacji zawartych we 

wniosku 

8. Charakter projektu. Mając na uwadze wytyczne Unii Europejskiej bardziej punktowane będą projekty 

ukierunkowane na ochronę środowiska, mniej cenione będą jednak projekty opierające się na zintegrowaniu 

społeczności i walką z ubóstwem. Nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji, punkt ten będzie 

oceniany na podstawie informacji zawartych we wniosku 

9. Działanie operacji skierowane na grupy defaworyzowane- uzasadnienie wnioskodawcy (bezrobotne, osoby 

50+, niepełnosprawne). Jednym z głównych założeń LSR są działania skierowane na grupy defaworyzowane na 

bezrobotnych, osoby 50+, niepełnosprawne oraz kobiety. Preferuje się, aby operacje realizowane w ramach LSR 

dotyczyły walki z wymagającą pomocy grupą. Preferuje się, aby operacje realizowane w ramach LSR dotyczyły 

walki z wymagającą pomocy grupą.  Dąży się do tego, aby osoby z tej grupy uzyskały odpowiedni poziom 

statusu społecznego. Nie ma potrzeby załączania dodatkowej dokumentacji, punkt ten będzie oceniany na 

podstawie informacji zawartych we wniosku 

10.  Zasięg oddziaływania operacji.  

Preferuje się aby wdrożone środki z PROW 2014-2020 miały jak największy zasięg oddziaływania aby z tych 

przedsięwzięć korzystała jak największa liczba społeczności.   

11. Operacja zapewnia zintegrowanie- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja zapewnia zintegrowanie 

podmiotów, tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę 

różnych podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia 

zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, 

miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe. Operacja 

zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne, 

powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą 

tworzyć logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać. Nie ma potrzeby załączania dodatkowej 

dokumentacji, punkt ten będzie oceniany na podstawie informacji zawartych we wniosku.  



Aby uzyskać punkty na poziomie: 

4 pkt. – podmiotów, należy wykazać wspólne działania na rzecz realizacji projektu przynajmniej dwóch 

sektorów (za sektor należy rozumieć instytucje lub przedsiębiorstwa funkcjonujące w zakresie działalności 

publicznej - JST lub inne podmioty powiązane z JST, społecznej, gospodarczej)   

3 pkt. – zasobów, należy wykazać jednoczesne  wykorzystanie przynajmniej dwóch różnych zasobów: np. 

zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów lub elementów stanowiących dziedzictwo 

przyrodnicze, historyczne, kulturowe. 

2pkt. – celów, należy wykazać oddziaływanie przedsięwzięcia na inne cele określone w LSR 

0 pkt. – nie dotyczy 

12. Operacja będzie realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej niż 5 tys. osób. Realizując 

założenia wytycznych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 w przypadku operacji z zakresu 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej lub drogowej gwarantującej spójność terytorialną w 

zakresie włączenia społecznego, niezbędne jest preferowanie operacji realizowanych w miejscowościach 

zamieszkiwanych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


