
 

Propozycja zmian w kryteriach wyboru grantobiorców  w ramach 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Czarnorzecko-Strzyżowskiej LGD na 

lata 2014-2020 

 
1. Kryteria wyboru dla projektów grantowych realizowanych w ramach LSR Czarnorzecko-

Strzyżowskiej LGD na lata 2014-2020 przygotowane zostały odrębnie dla celów szczegółowych 

w ramach, których planuje się ogłaszanie konkursów i brzmią następująco: 

 

Lokalne kryteria wyboru dla operacji realizowanych w ramach celu szczegółowego  III.1 
Rozwój aktywności społeczności lokalnej 

 

Kolor czerwony – wprowadzone zmiany 

Kolor czarny – zapisy obecnie obowiązujące, które dalej pozostają 

Kolor czarny – zapisy obecnie obowiązujące, które zostały usunięte i zastąpione nowymi 

 

Lp

. 

Nazwa lokalnego 

kryterium wyboru 

Opis lokalnego kryterium wyboru Punktacja 

1 Potencjał 

wnioskodawcy 

umożliwiający 

realizację 

projektu 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 

projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować oraz posiada zasoby odpowiednie do 

przedmiotu operacji  

10 

 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 

projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do 

przedmiotu operacji  

5 

 

Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji 

projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować ani nie posiada zasobów odpowiednich 

do przedmiotu operacji  

0 

1. Potencjał 

wnioskodawcy 

umożliwiający 

realizację 

projektu 

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 

projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować 

10 

Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w realizacji 

projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować 

0 

2 Liczba odbiorców 

projektu 

Z produktów realizowanego projektu skorzysta więcej niż 

100 osób 

15 

Z produktów realizowanego projektu skorzysta więcej niż 50 

osób 

10 

 

Z produktów realizowanego projektu skorzysta więcej niż 25 

osób 

5 

 

Z produktów realizowanego projektu skorzysta  

25 lub mniej osób 

0 

2. Zasięg 

oddziaływania 

projektu 

Produkty realizowanego projektu skierowane są głównie do 

odbiorców z  całego obszaru objętego LSR 

10 

Produkty realizowanego projektu skierowane są głównie do 

odbiorców jednej gminy obszaru objętego LSR 

5 

Produkty realizowanego projektu skierowane są głównie do 

odbiorców  jednej miejscowości obszaru objętego LSR 

0 

3 Aktywność ludzi 

młodych  

Projekt skierowany jest głównie do osób młodych (przed 30 

rokiem życia) 

10 



 

 

Projekt nie jest skierowany głównie do osób młodych (przed 

30 rokiem życia) 

0 

4  Wsparcie 

przedstawicieli 

grup 

defaworyzowanyc

h ujętych w LSR 

Projekt skierowany jest głównie do przedstawicieli grup 

defaforyzowanych 

10 

Projekt nie jest skierowany głównie do przedstawicieli grup 

defaforyzowanych 

0 

53 Wielkość 

miejscowości na 

terenie której 

projekt będzie 

realizowany 

Realizacja projektu w miejscowości do 500 mieszkańców 

(włącznie) 

10  

 

Realizacja projektu w miejscowości pomiędzy 500 a 1500 

mieszkańców (włącznie) 

5  

 

Realizacja projektu w miejscowości powyżej 1500 

mieszkańców  

0  

64 Innowacyjny 

charakter 

projektu 

Projekt jest innowacyjny na skalę województwa 

podkarpackiego 

15 

Projekt jest innowacyjny na skalę obszaru objętego LSR 10 

 

Projekt jest innowacyjny na skalę gminy w której będzie 

realizowany 

5 

 

Projekt nie jest innowacyjny 0 

5. Wnioskowana 

kwota pomocy 

Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest niższa 

niż średnia wnioskowana kwota pomocy wszystkich 

złożonych w naborze operacji  

5 

Wnioskowana kwota pomocy ocenianej operacji jest równa 

lub wyższa niż średnia wnioskowana kwota pomocy 

wszystkich złożonych w naborze operacji  

0 

6. Wnioskodawca 

korzystał  

z doradztwa w  

zakresie 

rozpatrywanego 

wniosku w biurze 

LGD  

Wnioskodawca złożył wniosek i korzystał z usług 

doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed 

zakończeniem naboru 

5 

Wnioskodawca złożył wniosek bez korzystania z  usług 

doradczych bezpośrednio (osobiście) w biurze LGD przed 

zakończeniem naboru 

0 

 

Maksymalna możliwa do uzyskania w ramach oceny liczba punktów wynosi   -   70 55 

Ustalone MINIMUM PUNKTÓW przy wyborze operacji do dofinansowania, stanowi około co 

najmniej 25 % maksymalnej liczby punktów, co dla celu szczegółowego III.1  wynosi -  1814 

 

 

 


