
LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTÓW 

 

Lp. Nazwa kryterium zakres 
Liczba 

punktów 

Maks. 
liczba 

punktów 

1. 
Realizacja operacji pozwoli na 
sprawne osiąganie wskaźników 

do wniosku złożono wszystkie wymagane 
załączniki 

TAK 2 

6 

NIE 0 

realny czas realizacji operacji jest krótszy 
niż rok1 

TAK 2 

NIE 0 

operacja jest uzasadniona ekonomicznie 
TAK 2 

NIE 0 

2. 
Realizacja operacji sprzyja 
osiągnięciu celu szczegółowego 

operacja zakłada integrację środowiska 
lokalnego2 

TAK 2 

10 

NIE 0 

operacja przyczynia się do rozwoju 
turystyki3 

TAK 2 

NIE 0 

operacja przyczyni się do podniesienia 
atrakcyjności gospodarczej regionu 

TAK 2 

NIE 0 

operacja sprzyjać będzie zachowaniu 
dziedzictwa kulturowego 

TAK 2 

NIE 0 

wpływa na podwyższenie wiedzy i/lub 
umiejętności mieszkańców obszaru LGD 

TAK 2 

NIE 0 

3. 
Operacja spełnia warunki i 
kryteria PROW 

operacja będzie innowacyjna5 
TAK 2 

4 
NIE 0 

operacja będzie ukierunkowana na 
potrzeby grupy defaworyzowanej 6 

TAK 2 

NIE 0 

4. Przygotowanie wnioskodawcy 

Wnioskodawca brał udział w szkoleniu 
organizowanym przez LGD przed 
złożeniem wniosku8 

TAK 2 

4 NIE 0 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w 
biurze lub telefonicznego9 

TAK 2 

NIE 0 

5. Doświadczenie wnioskodawcy 
Wnioskodawca zrealizował i rozliczył 
projekt w ramach PROW 2007-2013 lub 
PROW 2014-202010 

TAK 3 
3 

NIE 0 

6.  Promocja projektu 

Wnioskodawca oświadczył, że w miejscu 
realizacji operacji umieści tablicę z nazwą 
LGD Regionu Kozła11  

TAK 2 

4 

NIE 0 

Wnioskodawca oświadczył, że informację 
o realizowanym projekcie zamieści na 
stronach internetowych lub w prasie 
lokalnej 

TAK 2 

NIE 0 

7. 
Operacja przyniesie efekty dla 
społeczności lokalnej 

poprawi jakość przestrzeni publicznej i 
wpłynie pozytywnie na estetykę 

TAK 2 

6 

NIE 0 

poszerzy ofertę aktywnego wypoczynku 
TAK 2 

NIE 0 

przyczyni się do promocji obszaru LGD 
TAK 2 

NIE 0 



8. Lokalizacja operacji 
miejscowość, w której realizowana jest 
operacja zamieszkuje do 5 000 
mieszkańców12 

TAK 2 
2 

NIE 0 

9. 

W operacji założono wkład 
własny beneficjenta większy od 
wymaganego o: 

5% 2 

6 10% 4 

Powyżej 10% 6 

Maksymalna ilość punktów 45 

Minimalna wymagana ilość punktów 27 

 

Objaśnienia: 

1 Czas realizacji operacji rozumiany od dnia podpisania umowy z ZW do dnia złożenia wniosku o płatność 

ostateczną mniej niż 365 dni. 
2 Operacja zakłada szkolenie nowych, zatrudnianych w ramach realizacji operacji lub dotychczasowych 
pracowników. 
3 Operacja wpłynie pozytywnie na pobudzenie ruchu turystycznego, promocję walorów turystycznych, rozwój 
bazy turystycznej lub stworzenie miejsc noclegowych. 
4 Miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty. 
5 Innowacyjność rozumiana zgodnie z zapisami w LSR 
6 Grupa defaworyzowana ze względu na dostęp do rynku pracy rozumiana jako ( bezrobotny, osoba 
niepełnosprawna, młodzież, osoby  w wieku 50+) 
7 Warunki otrzymania pomocy zakładają: stworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy, jeśli kwota pomocy na 
realizację operacji przekracza 25 000 zł. 
8 Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie list obecności na szkoleniach. 
9 Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie rejestru udzielonego doradztwa. 
10 Stwierdzenie faktu nastąpi na podstawie danych archiwalnych przechowywanych w Biurze LGD 
11 Tablica o treści „Projekt dofinansowany za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania Regionu Kozła”. 
 


