
 

Załącznik nr 3 -  Lokalne kryteria wyboru operacji grantowych  

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI GRANTOWYCH 

Kryterium: Opis: Punktacja:  Źródło weryfikacji: 

I. DORADZTWO Preferuje się Grantobiorców którzy 

korzystali z doradztwa świadczonego przez 

pracowników Biura LGD w biurze LGD lub 

podczas organizowanego szkolenia oraz 

wypełnili ankietę monitorującą jakość 

udzielonego doradztwa 

5 pkt - Grantobiorca korzystał z 

doradztwa świadczonego przez 

pracowników Biura LGD w biurze LGD 

lub podczas organizowanego szkolenia 

oraz wypełnił ankietę monitorującą 

jakość udzielonego doradztwa 

 0 pkt - Grantobiorca nie korzystał 

świadczonego przez pracowników Biura 

LGD w biurze LGD lub podczas 

organizowanego szkolenia oraz wypełnili 

ankietę monitorującą jakość udzielonego 

doradztwa 

Wniosek 

o powierzenie 

grantu i załączniki 

/ Rejestr 

udzielonego 

doradztwa 

prowadzony przez 

biuro LGD 

II. RACJONALNOŚĆ I 

ADEKWATNOŚĆ NAKŁADÓW 

Preferuje się Grantobiorca, którzy 

zaplanowali nakłady (finansowe, rzeczowe, 

osobowe) poprawnie oraz adekwatne do 

zaplanowanych rezultatów grantu. W 

ramach oceny weryfikacji podlegać będzie, 

na ile przedstawione koszty są racjonalne, 

spójne i niezbędne z perspektywy realizacji 

projektu. 

5 pkt - Grantobiorca racjonalnie 

i adekwatnie zaplanował nakłady w 

stosunku celu operacji będącej 

przedmiotem grantu  

0 pkt - Grantobiorca nieracjonalnie i 

nieadekwatnie zaplanował nakłady w 

stosunku celu operacji będącej 

przedmiotem grantu. 

Wniosek 

o powierzenie 

grantu i załączniki 

III. KOMPLEMENTARNOŚĆ 

PROJEKTU  Z INNYMI 

PROGRAMAMI POMOCOWYMI  

Preferuje się operacje komplementarne z 

innymi programami pomocowymi. W 

ramach LSR można wskazać 

komplementarność międzyprogramową, 

terytorialną bądź sektorową projektów LSR 

z innymi projektami realizowanymi ze 

środków ze środków europejskich (np.  

PROW 2014-2020, RPO 2014-2020,) lub 

innych (np. FIO, Programy MKiDN), które 

zostały zrealizowane lub są w trakcie 

realizacji.  Projekty te mogą dotyczyć 

również programów z perspektywy 

finansowej 2007-2013. Należy szczegółowo 

uzasadnić komplementarność z takim 

programem planowej do realizacji operacji.  

Weryfikacji podlegać będzie powiązanie 

projektu z innymi przedsięwzięciami, w 

następującym zakresie: czy przy realizacji 

projektu będą wykorzystywane efekty 

realizacji innego projektu, czy nastąpi 

wzmocnienie trwałości efektów jednego 

przedsięwzięcia realizacją innego, czy 

projekty są adresowane do tej samej grupy 

5 pkt - Operacja jest komplementarna z 

innymi programami pomocowymi 

0 pkt - Grantobiorca nie jest 

komplementarna z innymi programami 

pomocowymi 

Wniosek 

o powierzenie 

grantu i załączniki 



 

docelowej, tego samego terytorium, czy 

rozwiązują ten sam problem; czy realizacja 

jednego projektu jest uzależniona od 

przeprowadzenia innego przedsięwzięcia; 

czy projekt jest elementem szerszej strategii 

realizowanej przez szereg projektów 

komplementarnych; czy projekt stanowi 

ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub 

kontynuację wcześniej realizowanych 

przedsięwzięć. 

IV. PARTNERSTWO Preferuje się operacje realizowane w 

partnerstwie podmiotów z różnych 

sektorów, w szczególności z organizacją 

pozarządową lub podmiotem ekonomii 

społecznej działającym na obszarze LSR. 

Ocenie podlega stopień, w jakim 

partnerstwo w projekcie przyczyni się do 

osiągnięcia rezultatów projektu wyrażonych 

poprzez wskaźniki monitorowania. 

5 pkt – projekt realizowany jest w 

partnerstwie instytucji integracji 

społecznej z instytucją rynku pracy i/lub 

organizacją pozarządową i/lub 

podmiotem ekonomii społecznej i/lub 

przedsiębiorstwem społecznym, które 

przyczyni się do osiągnięcia wszystkich 

rezultatów projektu wyrażonych poprzez 

wskaźniki monitorowania.  

0 pkt – projekt nie realizowany jest w 

partnerstwie instytucji integracji 

społecznej z instytucją rynku pracy i/lub 

organizacją pozarządową i/lub 

podmiotem ekonomii społecznej i/lub 

przedsiębiorstwem społecznym, które 

przyczyni się do osiągnięcia większości 

rezultatów projektu wyrażonych poprzez 

wskaźniki monitorowania 

Wniosek 

o powierzenie 

grantu i załączniki 

 


