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Kryteria Wyboru Projektów Grantowych
Lp.

1.

Kryterium lokalne

Aktywizacja
społeczna
mieszkańców małych
miejscowości do 5
tys. mieszkańców

Opis / potencjalne oddziaływanie
Realizacja tego kryterium przyczyni się do
osiągnięcia celu szczegółowego: Integracja i
aktywizacja społeczna mieszkańców obszaru
LGD Stowarzyszenia Wzgórza Dalkowskie. W
ramach konkursów grantowych planuje się
pobudzenie do działania i aktywizację
mieszkańców najmniejszych miejscowości, w
których brak ośrodków animacji takich jak
ośrodek kultury, szkoła, przedszkole czy
biblioteka. Dzięki czemu realizacja Lokalnej
Strategii Rozwoju wpłynie na
integrację
środowisk i miejscowości najmniej aktywnych
społecznych.

Punkty

3 – projekt realizowany będzie w miejscowości
do 5 tysięcy mieszkańców;
2 – w miejscowości w której realizowane jest
zadanie nie występuje żadna placówka/ ośrodek
animacji, kultury i/lub edukacji;
0 – zadanie realizowane w miejscowości
powyżej 5 tysięcy mieszkańców.

Maksymalnie - 5 pkt
Weryfikacja kryterium odbędzie się na
podstawie
zapisów
Grantobiorcy
w
projekcie.

2.

3

Spójność i/lub
kontynuacja
planowanych
działań
rozpoczętych w
ramach LSR 20072013

Zastosowanie
rozwiązań
sprzyjających
ochronie
środowiska lub
przeciwdziałaniu
zmianom klimatu

Realizacja tego kryterium ma zapewnić
spójność i kontynuację rozpoczętych działań i
operacji w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju 2007 -2013r. Preferowane będą
operację, które zapewniają komplementarne
działania do rozpoczętych w poprzedniej
perspektywie
finansowania
z
Unii
Europejskiej, a także bazujących na
wykorzystaniu
infrastruktury
lub
zakupionych rzeczach/przedmiotach
w
ramach realizacji LSR 2007-2013.
Weryfikacja kryterium odbędzie się na
podstawie zapisów Grantobiorcy w
projekcie. Należy wskazać nazwę działania,
nr umowy o dofinansowanie ze środków
PROW 2007 -2013 lub innego programu
realizowanego przez LGD w ramach LSR,
a także wskazać okres realizacji tego
działania.
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań
sprzyjających ochronie
środowiska
lub
przeciwdziałaniu zmianom klimatu. W ramach
kryterium preferowane będą operacje, których
realizacja przyczyni się do działań lub
inwestycji sprzyjających ochronie środowiska
lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu.
Przykładowo mogą to być działania polegające
na: edukacji sprzyjającej ochronie środowiska
lub przeciwdziałaniu zmianomklimatycznym w
formie szkoleń, warsztatów, prelekcji, akcji,
wydarzeń lub zwiększaniu lub rewitalizowaniu

5- planowany projekt jest w całości kontynuacją
działań rozpoczętych w ramach LSR 2007-2013
i/lub jego realizacja oparta jest na
wykorzystaniu
infrastruktury
z
okresu
programowania 2007-2013 lub zakupionych
przedmiotach/ rzeczach;
3 - planowany projekt jest w części powiązany z
kontynuacją działań rozpoczętych w ramach
LSR 2007-2013;
0 - planowany projekt nie ma związku z
kontynuacją działań rozpoczętych w ramach
LSR 2007-2013;
Maksymalnie - 5 pkt

3 - przewiduje działania edukacyjne sprzyjające
ochronie środowiska lub przeciwdziałaniu
zmianie klimatu;
2 - w budżecie zaplanowano środki na
rozwiązania mające wpływ na ochronę
środowiska lub przeciwdziałanie zmianom
klimatu;
0 – nie uwzględniono w projekcie Zastosowanie
rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska
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terenów zieleni, nasadzeniach drzew, krzewów,
roślin, poprawie małej retencji, wymianie
szczelnych gruntów na przepuszczalne,
wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,
przeciwdziałaniu niskiej emisjidywersyfikacja
źródeł energii, efektywne jej wykorzystanie,
oznaczeniu i ochronie miejsc i obiektów
przyrodniczo cennych i unikatowych, edukacji
dotyczącej wpływu procesów klimatycznych,
czy degradacji środowiska naturalnego na życie
społeczne i gospodarcze obszaru LGD oraz inne

Kryterium weryfikowane
podstawie
zapisów
aplikacyjnym.

lub przeciwdziałaniu zmianom klimatu;
Maksymalnie - 5 pkt

będzie
na
we
wniosku

Członek Rady może przyznać punkty w
każdej z kategorii.

4.

Niwelowanie
nierówności
społecznych

Operacja zakłada czynny udział osób z grup
defaworyzowanych ze względu na dostęp do
rynku pracy określonych w LSR (osoby
bezrobotne, w tym długotrwale, osoby do 35
roku życia, osoby powyżej 50 roku życia).
Realizacja LSR ma przyczynić się do wsparcia
do niwelowania nierówności społecznych,
które zostały wykazane w związku z
przeprowadzoną diagnozą na obszarze Wzgórz
Dalkowskich.

Kryterium
będzie
weryfikowane
na
podstawie
zapisów w dokumentach
aplikacyjnych w tym zapisów w budżecie,
we wkładzie własnym.

3 – projekt zakłada aktywny udział co najmniej
1 z grup defaworyzowanych;
2 – projekt zakłada wsparcie finansowe
skierowane do
co najmniej 1 z grup
defaworyzowanych;
0 – nie uwzględniono w projekcie niwelowania
nierówności społecznych.

Maksymalnie - 5 pkt

Członek Rady może przyznać punkty w
każdej z kategorii.

5.

Promocja programu
i budowanie marki
oraz wizerunek
obszaru LGD

Operacja przewiduje działania promujące
projekt oraz konkurs grantowy LGD. W tym
uwzględniono zamieszczenie logotypu LGD i
informację, że realizacja operacji jest w ramach
wsparcia LGD. Realizacja tego kryterium ma
przyczynić się do podnoszenia wiedzy
mieszkańców obszarów wiejskich nt. korzyści
płynących
z
realizacji
projektów
współfinansowanych
ze
środków
Unii
Europejskiej a także budowania marki i
wizerunki Lokalnej Grupy Działania. Co ma
przyczynić się do zwiększenia liczby
mieszańców zaangażowanych we wdrażania

3 – promocja z wykorzystaniem więcej niż 3
narzędzi / kanałów informacji;
2 – promocja z wykorzystaniem więcej niż 2
narzędzi / kanałów informacji;
0 – nie uwzględniono działań wpływających na
promocję programu i budowanie marki oraz
wizerunek obszaru LGD.

Maksymalnie - 5 pkt
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Lokalnej
Strategii
Dalkowskich.

Rozwoju

Wzgórz

W ramach kryterium preferowane będą operacje
zakładają działania promujące projekt i jego
efekty wraz z promocją Konkursu Grantowego
LGD z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi
np. strony wwworganizacji, gminy, portale
społeczności we np. Facebook, prasa, portale
internetowe itd.

Kryterium
będzie
weryfikowane
podstawie zapisów w opisie operacji.

na

Członek Rady może przyznać punkty w
każdej z kategorii.

6.

Wykorzystanie
lokalnych zasobów

Operacja wykorzystuje zasoby przyrodnicze,
kulturowe i/ lub historyczne. Preferowane
będą operację wykorzystujące w ramach
działania zasoby przyrodnicze, kulturowe
i/lub historyczne, opisane w Lokalnej Strategii
Rozwoju.
Realizacja kryterium ma
przyczynić się do podniesienia wartości
realizacji
i efektywności realizowanych
działań dzięki bazowaniu na potencjale i
zasobach obszaru LGD Wzgórza Dalkowskie.

3 – operacja wykorzystuje zasoby przyrodnicze;
2 – operacja wykorzystuje zasoby kulturowe
i/lub historyczne;
0 – operacja
przyrodniczych,
historycznych.

Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie
zapisów
we
wniosku
aplikacyjnym.

nie

wykorzystuje
kulturowych

zasobów
i/lub

Maksymalnie - 5 pkt

Członek Rady może przyznać punkty w
każdej z kategorii.

7.

Zaangażowanie
społeczne
mieszkańców i
wykorzystanie
potencjału kapitału
społecznego

Realizacja operacji ma przyczynić się do
zwiększenia poczucia odpowiedzialności za
realizację działań na obszarach wiejskich
przez mieszkańców. W tym celu preferowane
będą operację uwzględniające czynny udział
mieszkańców i partnerów z różnych sektorów.

3- w realizację operacji zaangażowano co
najmniej 2 sektory z wymienionych poniżej
(gospodarczy, społeczny, samorządowy);
2 – realizacja operacji uwzględnia nieodpłatne
wykorzystanie zasobów partnerów podwyższając
wartość realizowanych działań;

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie

Ponadto realizacja działań powinna być oparta
na wykorzystaniu zasobów organizacyjnych i
społecznych
partnerów,
co
znacząco
podwyższa wartość realizowanych działań,
bez konieczności przeznaczania na ten cel
środków z dotacji.

0 – projekt nie angażuje mieszkańców i nie
bazuje na wykorzystaniu kapitału społecznego.
Maksymalnie - 5 pkt

Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie
zapisów
we
wniosku
aplikacyjnym.

Członek Rady może przyznać punkty w
każdej z kategorii.

8.

Innowacyjny
charakter operacji

Za innowacje uważa się najróżniejsze fakty,
procesy i zjawiska o charakterze technicznym,
organizacyjnym,
społecznym
lub
psychologicznym,
w
szczególności
nietypowe, niestandardowe wykorzystanie lub
promocję lokalnych zasobów przyrodniczych,
kulturowych, historycznych na obszarze co
najmniej gminy.

5 - operacja ma charakter innowacyjny
0 – operacja nie ma charakteru innowacyjnego
Maksymalnie - 5 pkt

Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie
zapisów
we
wniosku
aplikacyjnym.
W ramach realizacji projektów grantowych
preferowane będą operację, w których
Wnioskodawcy założyli wniesienie wkładu
własnego większegoniż przewidziany w
ramach programu jako wymagany minimum.

9.

Zaangażowanie
środków innych niż
środki programu

3 - Wnioskodawca założył większy wkład
własny powyżej 5%;
2– Wnioskodawca założył większy wkład
własny na poziomie do 5%;

Kryterium weryfikowane będzie na
podstawie
zapisów
we
wniosku
aplikacyjnym, budżet projektu.

0 – realizacja operacji nie ma odziaływania
społeczne na obszar co najmniej gminy.
Maksymalnie - 5 pkt

Członek Rady może przyznać punkty w
każdej z kategorii.

10.

Społeczno użyteczny charakter
operacji

W ramach realizacji projektu grantowego
preferowane będą operację które mają
społeczne –użyteczny charakter i są wynikiem

3- realizacja planowanej operacji jest wynikiem
konsultacji społecznych np. uchwały zebrania
wiejskiego;
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konsultacji społecznych, a także są zgodne z
zapisami w dokumentach strategicznych i
planistycznych gmin. Kryterium ma zadanie
wybór najbardziej potrzebnych i użytecznych
operacji do realizacji.

2- realizacja operacji jest zgodna z dokumentami
strategicznymi gminy np. planem rewitalizacji,
planem odnowy miejscowości, strategii rozwoju
gminy
0 – operacja nie uwzględnia społeczno –
użytecznego charakteru operacji
Maksymalnie - 5 pkt

Kryterium
weryfikowane
będzie
na
podstawie
zapisów
we
wniosku
aplikacyjnym.

Członek Rady może przyznać punkty w
każdej z kategorii
Maksymalna liczba punktów
Minimalna liczba punktów

50
20

