
 

KRYTERIA OCENY ZADAŃ 

w ramach konkursów grantowych 

dla konkursu: 1.5.1 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności 

społecznej z uwzględnieniem działań ekologicznych 
 

dla konkursu: 1.5.2 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i 

zachowaniem dziedzictwa lokalnego 

 

dla konkursu: 1.5.3 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą 

publiczną infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną 
 

 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

1. Wnioskodawca realizował już zadania dofinansowane ze środków publicznych lub prywatnych 

a/ tak  10 pkt. 

b/ nie 0 pkt. 

W ramach kryterium oceniane będzie doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów współfinansowanych ze środków publicznych 

(np. środków UE, środków jednostek samorządu terytorialnego, środków budżetu Państwa, itp.)lub prywatnych. Jeśli na podstawie 

zapisów złożonej dokumentacji (wniosku o dotację wraz z pozostałymi dokumentami) wnioskodawca wykaże doświadczenie w realizacji co 

najmniej 1 tego typu projektu otrzyma za to kryterium 10 pkt. W przypadku braku doświadczenia beneficjenta w realizacji tego typu 

projektów otrzymuje on 0 pkt. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

2. Wnioskodawca skorzystał dotychczas z dofinansowania w ramach grantów LGD w nowym okresie 

programowania 2014-2020 

a/ tak  0 pkt. 

b/ nie 10 pkt. 

W ramach kryterium preferowani będą Wnioskodawcy którzy nie otrzymali dotychczas dofinansowania w ramach grantów udzielanych 

prze LGD w nowym okresie programowania 2014-2020. W przypadku gdy Wnioskodawca w przedstawionej dokumentacji aplikacyjnej 

przedłoży oświadczenie, że w ramach dotychczas przeprowadzonych naborów grantowych otrzymał dofinansowanie (jako fakt 

stwierdzający otrzymanie dofinansowania przyjmuje się podpisanie umowy o dofinansowanie grantu) otrzymuje 0 pkt. w trakcie oceny 

punktowej. Natomiast w przypadku gdy Wnioskodawca nie otrzymał do tej pory pomocy finansowej w ramach przedmiotowego działania 

(nie podpisał umowy dotacji) – otrzymuje w ramach oceny 10 pkt.  

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

3. Zadanie: 



a/ zakłada współdziałanie mieszkańców, dzięki któremu możliwe jest 

osiąganie celów o charakterze dobra wspólnego  

10 pkt. 

b/ wynika z konkretnych potrzeb danej społeczności i rozwiązuje lokalny 

problem   

10 pkt. 

c/ będzie umiejętnie i w sposób przemyślany angażowało zasoby lokalne: 

naturalne, społeczne, kulturowe, inne 

10 pkt. 

d/ zakłada promowanie działalności Lokalnej Grupy Działania –Kłodzka 

Wstęga Sudetów w zakresie realizowanych programów grantowych 

zgodnie z przygotowaną wizualizacją  

10 pkt. 

e/ będzie realizowane na obszarze wiejskim 10 pkt. 

f/ żadne z powyższych  0 pkt. 

w ramach kryterium „a” preferowane będą zadania zakładające współdziałanie mieszkańców w ramach realizacji zadania, co 

Wnioskodawca powinien opisać we wniosku i załączyć „deklarację współpracy” podpisaną przez wszystkich sygnatariuszy 

zaangażowanych w przygotowanie i realizację zadania.  Ostatecznie współpraca powinna być udokumentowana przy rozliczeniu zadania  

na karcie wkładu pracy własnej w ramach zadania; 

W tym kontekście Rada oceniająca zadanie na podstawie jego charakterystyki zawartej w dokumentacji aplikacyjnej (wniosek wraz 

załącznikami)i zawartej „umowy współpracy” oceni w jakim stopniu zadanie przyczynia się do realizacji kryterium przyznając mu 10 pkt. 

w ramach kryterium „b” preferowane będą zadania poprzedzone zasięgnięciem opinii społeczności lokalnej, co do potrzeby i ważności 

jego realizacji. Wnioskodawca powinien udokumentować przeprowadzenie konsultacji społecznych, w formie np. spotkań, badania 

ankietowego, innych. W tym kontekście Rada oceniająca zadanie na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, potwierdzających 

przeprowadzenie konsultacji oceni w jakim stopniu zadanie przyczynia się do realizacji kryterium przyznając mu 10 pkt. 

w ramach kryterium „c” preferowane będą zadania przyczyniające się do umiejętnego i przemyślanego wykorzystania lokalnych zasobów, 

co należy opisać we wniosku. W tym kontekście Rada oceniająca zadanie na podstawie jego opisu zawartego w dokumentacji aplikacyjnej 

(wniosek wraz załącznikami) oceni w jakim stopniu zadanie przyczynia się do realizacji kryterium przyznając mu 10 pkt. 

w ramach kryterium „d” preferowane będą zadania przyczyniające się do promowania działalności Lokalnej Grupy Działania Kłodzka 

Wstęga Sudetów. Wnioskodawca winien opisać, w jaki sposób i w jakiej formie zamierza promować naszą działalność. W tym kontekście 

Rada oceniająca zadanie na podstawie jego opisu zawartego w dokumentacji aplikacyjnej (wniosek wraz załącznikami) oceni w jakim 

stopniu zadanie przyczynia się do realizacji kryterium przyznając mu 10 pkt. 

w ramach kryterium „e” preferowane będą zadania realizowane na wsiach. W tym kontekście Rada oceniająca zadanie na podstawie jego 

opisu zawartego w dokumentacji aplikacyjnej (wniosek wraz załącznikami) oceni w jakim stopniu zadanie przyczynia się do realizacji 

kryterium przyznając mu 10 pkt. 

w ramach kryterium „f” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje żadnego z powyższych kryteriów. 

W ramach całego kryterium nr 3  jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna, że zadanie spełnia więcej niż jedno 

kryterium  we wniosku złożonym przez Wnioskodawcę. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

4. Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach grantowych organizowanych przez LGD i złożył w wyznaczonym 

terminie wypełnioną fiszkę projektową zgodnie z obowiązującym formularzem 

a/ tak  10 pkt. 

b/ nie  0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie zadań, które zostały przygotowane we współpracy z biurem LGD, tzn. Wnioskodawca 

brał czynny udział w organizowanych szkoleniach i przygotował fiszkę projektową informacja ta będzie potwierdzona pisemnie przez 

pracownika LGD i załączona do wniosku. (dwa warunki muszą być spełnione łącznie). W tym zakresie w oparciu o informacje zawarte we 

wniosku  Rada rozpatrując zadanie oceni czy kryterium jest spełnione przyznając mu 10 pkt.  

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 



5. Zadanie angażuje do współpracy osoby będące klientami pomocy społecznej lub niepełnosprawne 

a/ tak  10 pkt. 

b/ nie  0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie zadań, które angażują do jego wykonania osoby  będące klientami pomocy społecznej 

lub niepełnosprawne co Wnioskodawca  potwierdza opisem we wniosku i oświadczeniami wskazanych osób potwierdzającymi 

zaangażowanie w realizacji zadania. W tym zakresie w oparciu o informacje zawarte we wniosku  Rada rozpatrując zadanie oceni czy 

kryterium jest spełnione przyznając mu 10 pkt. 

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

   

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

6. Zadanie realizuje inwestycję sprzyjającą ochronie klimatu lub środowiska naturalnego: 

a/ inwestycyjne   10 pkt 

b/ edukacyjne  10 pkt 

c/ żadne z powyższych   0 pkt 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do inwestycji, w ramach której podjęte 

zostaną działania sprzyjające ochronie klimatu lub środowiska naturalnego, przykładowo mogą to być działania polegające na 

zwiększaniu obszarów zieleni, wymianie szczelnych gruntów na przepuszczalne, dywersyfikacja źródeł i efektywne wykorzystanie energii 

itp. na obszarze LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru 

(wniosek wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni wkład inwestycyjny w ochronę klimatu, czy środowiska naturalnego 

przyznając operacji 10 pkt.  

Założenia kryterium „b” wskazują na preferowanie operacji których realizacja przyczyni się do przeprowadzenia dodatkowych działań 

edukacyjnych dotyczących wpływu procesów klimatycznych, czy degradacji środowiska naturalnego na życie społeczne i gospodarcze 

obszaru LGD. W tym zakresie w oparciu o charakterystykę operacji przedstawioną w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek 

wraz z załącznikami) Rada rozpatrując operację oceni pomysł  i jakość działań edukacyjnych założonych w ramach operacji przyznając 

jej 10 pkt.  

W ramach kryterium „c” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje żadnego z powyższych kryteriów. 

W ramach całego kryterium nr 4 jest możliwe sumowanie się punktów, w przypadku kiedy Rada uzna, że zadanie spełnia zarówno 

kryterium a i b we wniosku złożonym przez Wnioskodawcę. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

7. Zadanie dostarcza tzw. ”wartość dodaną” projektu: 

a/ tak  10 pkt. 

b/ nie  0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie zadania które zapewnia realizację dodatkowych przedsięwzięć, które są uzupełnieniem 

tych wskazanych  w LSR oraz osiąga zamierzone cele przy wykorzystaniu jak najmniejszych nakładów finansowych zgodnie z zasada 

racjonalności. Wartość dodaną, jaka ma zostać osiągnięta dzięki realizacji zadania, należy wykazać już na etapie przygotowania wniosku 

o wsparcie. Należy też zaplanować sposób pomiaru jej osiągania określając w opisie zadania wskaźnik produktu i rezultatu. Rada 

rozpatrując zadanie oceni realizację wskaźnika przyznając  10 pkt. 

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

8. Czas realizacji zadania jest krótszy niż wymagane 6 miesięcy: 

a/ tak  10 pkt. 

b/ nie  0 pkt. 



Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie zadania które będą realizowane w czasie krótszym niż 6 miesięcy, co Wnioskodawca 

deklaruje we wniosku.  W tym zakresie w oparciu o informacje w dokumentacji złożonej w ramach naboru (wniosek ) Rada rozpatrując 

zadanie oceni czas trwania realizacji operacji przyznając jej 10 pkt. 

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

Lp. KRYTERIUM PUNKTACJA 

9. Wnioskodawca ma siedzibę w miejscowości, gdzie realizowane jest zadanie 

a/ tak  10 pkt. 

b/ nie  0 pkt. 

Założenia kryterium „a” wskazują na preferowanie Wnioskodawców, którzy mają swoją siedzibę na terenie miejscowości, gdzie 

realizowane jest zadanie. W tym zakresie w oparciu o informacje zawarte w KRS Rada rozpatrując zadanie oceni czy kryterium jest 

spełnione przyznając mu 10 pkt. 

W ramach kryterium „b” Rada nie przyznaje żadnego punktu uznając, że wniosek nie realizuje kryterium. 

SUMA 140 pkt., min. 100 pkt. 

 

POWIĄZANIE KRYTERIÓW MERYTORYCZNYCH Z DIAGNOZĄ DO LSR 

Kryterium nr 1 

Kryterium powiązane z obszarem diagnostycznym „kapitał intelektualny i społeczny”. Stanowi premię za doświadczenie w realizacji inicjatyw 
finansowanych zewnętrznie, co pozytywnie wpływa na minimalizację ryzyka wykorzystania środków na grant niezgodnie z przeznaczeniem. 

 

Kryterium nr 2 

Kryterium powiązane z obszarem diagnostycznym „kapitał intelektualny i społeczny”. Biorąc pod uwagę niski stopień absorpcji środków 

zewnętrznych przez lokalne NGO, oraz ich niski potencjał finansowy do sięgania po fundusze wymagające udokumentowania takiego potencjału, 

LGD zdecydowało przyznawać premię punktową dla organizacji nie korzystających dotychczas z finansowania zewnętrznego, a tym samym 

wspierać budowanie ich potencjału wiedzy i doświadczenia. 

 

Kryterium nr 3 

W szerokim spektrum tego kryterium znajdują odzwierciedlenie deficyty zdiagnozowane w LSR w obszarach: „kapitał intelektualny i społeczny”, 

„spójność społeczna”, „uwarunkowania historyczne i kulturowe”, „infrastruktura społeczna”. Ponadto kryterium premiuje budowanie lokalnej 

wspólnoty. 

 

Kryterium nr 4 

Kryterium powiązane z obszarem „kapitał intelektualny i społeczny”. Uczestnictwo w cyklu szkoleń z pozytywnie wpłynie na poziom kompetencji 
uczestników, a tym samym na jakość realizowanych inicjatyw grantowych. 

 

Kryterium nr 5 

Kryterium jest odpowiedzią na deficyt zdiagnozowany w obszarze „spójność społeczna” i premiuje projekty angażujące grupy defaworyzowane. 

  

Kryterium nr 6 

Biorąc pod uwagę  zasadę zrównoważonego rozwoju, oraz dużą ilość obszarów cennych środowiskowo na terenie LGD istotną kwestą staje się 

realizowanie inwestycji sprzyjających ochronie klimatu, lub mających na niego co najmniej neutralny wpływ. Z przeprowadzonej diagnozy wprost 

wynika potrzeba działań zmierzających do zachowania równowagi lokalnych ekosystemów, co nie będzie możliwe bez działań na rzecz ochrony 
klimatu. Deficyt zdiagnozowano w obszarze „uwarunkowania geograficzno- przyrodnicze” 

 

Kryterium nr 7 

Wartość dodana projektu, czyli indywidualny wpływ realizowanego działania na otoczenie, mierzony specyficznymi dla projektu wskaźnikami. Ma 

na celu zwiększenie efektywności środków  dedykowanych w ramach LSR w obszarach zdiagnozowanych jako deficytowe w częściach „spójność 
społeczna”, „uwarunkowania historyczne i kulturowe”, „infrastruktura społeczna” 

 

Kryterium nr 8 

Kryterium związane globalnie z finansowaniem zadań w LSR. Dłuższy czas realizacji przekłada się na dłuższy czas oczekiwania na refundację do 

LGD, co z kolei może istotnie wpłynąć na jej płynność finansową, a ty samym zaburzyć system finansowania pozostałych działań. Kryterium 
powiązane z obszarem „kapitał intelektualny i społeczny” 

 



Kryterium nr 9 

Kryterium powiązane z obszarami diagnostycznymi: „kapitał intelektualny i społeczny”, „spójność społeczna”, „uwarunkowania historyczne i 

kulturowe”. Dzięki premiowaniu organizacji działających na własnym terenie budowany jest potencjał danego miejsca- zarówno ludzki, jak i 

finansowy, czy techniczny. 

 


