
 

 

 

Załącznik nr 4 C  do Regulaminu Rady  

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - GRANTY 
 

Lp. 

Kryterium Opis kryterium Ocena 

Uzasadnienie 
Było Jest Było Jest Było 

Max. 

Jest 

Max. 

1.  

 

Wysokość 

intensywności pomocy 

więcej niż 10% powyżej 

wkładu minimalnego  

– 3 pkt. 

do 10% włącznie 

powyżej wkładu 

minimalnego – 1 pkt. 

wkład własny równy 

minimalnemu – 0 pkt. 

 

Bez zmian 

Kryterium premiuje operacje, 

które zakładają większy wkład 

własny. Wnioskowanie  

o mniejszy poziom 

dofinansowania pozwoli na 

dofinansowanie większej 

liczby operacji 

Kryterium premiuje 

zadania, które zakładają 

większy wkład własny. 

Wnioskowanie o mniejszy 

poziom dofinansowania 

pozwoli na dofinansowanie 

większej liczby operacji 

Nie dotyczy jednostek 

sektora finansów 

publicznych 

 

3 

 

3 

Zgodnie z zapisami  

w LSR 

 

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność, której 

dotyczy operacja 

przyczyni się do 

poszerzenia oferty lub 

bazy turystycznej, 

rekreacyjnej lub 

sportowej obszaru LGD 

– 2 pkt. 
Działalność, której 

dotyczy operacja nie 

przyczyni się do 

poszerzenia oferty lub 

bazy turystycznej, 

rekreacyjnej lub 

sportowej obszaru LGD 

– 0 pkt. 

Zadanie realizowane  

w ramach projektu 

grantowego przyczyni 

się do poszerzenia oferty 

lub bazy turystycznej, 

lub rekreacyjnej obszaru 

LGD – 3 pkt 

Zadanie realizowane  

w ramach projektu 

grantowego nie 

przyczyni się do 

poszerzenia oferty lub 

bazy turystycznej, 

rekreacyjnej obszaru 

LGD – 0 pkt. 

Kryterium preferuje operacje, 

które przyczyniają się do 

powstawania nowych 

obiektów turystycznych oraz 

operacje wnoszące nową 

jakość do już istniejących 

zasobów turystycznych 

obszaru LSR  

i oferty turystycznej. 

Kryterium preferuje 

zadania, które przyczyniają 

się do powstawania nowych 

obiektów turystycznych 

oraz zadania, wnoszące 

nową jakość do już 

istniejących zasobów 

turystycznych obszaru LSR  

i oferty turystycznej. 

 

 

2 

 

 

3 

Ze względu na 

zdiagnozowane  

w analizie deficyty - 

braki w infrastrukturze  

i ofercie turystycznej 

 i rekreacyjnej kryterium 

preferuje zadania, które 

przyczyniają się do 

powstawania nowych 

obiektów turystycznych 

oraz zadania, wnoszące 

nową jakość do już 

istniejących zasobów 

turystycznych obszaru 

LSR i oferty 

turystycznej. 



 

 

 

Załącznik nr 4 C  do Regulaminu Rady  

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - GRANTY 

Lp. 
Kryterium Opis kryterium Ocena 

Uzasadnienie 
Było Jest Było Jest 

Było 

Max. 

Jest 

Max. 

3.  

Operacja jest 

realizowana  

w miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców – 1 pkt. 

Operacja jest 

realizowana w 

miejscowości   

zamieszkałej przez 

5 tys. mieszkańców  

i powyżej – 0 pkt. 

Zadanie realizowane  

w ramach projektu 

grantowego  

w miejscowości 

zamieszkałej przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców – 1 pkt 

Zadanie realizowane  

w ramach projektu 

grantowego  

w miejscowości 

zamieszkałej przez 

5 tys. mieszkańców  

i powyżej – 0 pkt. 

Preferuje się operacje 

realizowane  

w mniejszych 

miejscowościach ze względu 

na zdiagnozowane w analizie 

deficyty (braki  

w infrastrukturze i ofercie) na 

obszarze zamieszkałym przez 

mniejszą liczbę ludności 

Preferuje się zadania, 

realizowane  

w mniejszych 

miejscowościach ze 

względu na zdiagnozowane 

w analizie deficyty (braki  

w infrastrukturze i ofercie) 

na obszarze zamieszkałym 

przez mniejszą liczbę 

ludności 

 

1 

 

1 

Doprecyzowano 

nazewnictwo zgodnie 

z Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 

września 2015r. 

4.  

Operacja przyczynia się 

do poprawy ochrony  

środowiska – 1 pkt. 

Operacja nie  przyczynia 

się do poprawy ochrony 

środowiska –  0 pkt. 

(min. 5% wartości 

operacji przeznaczone 

zostanie na działania  

w zakresie ochrony 

środowiska) 

Zadanie realizowane  

w ramach projektu 

grantowego przyczynia 

się do poprawy ochrony 

środowiska – 3 pkt. 

Zadanie realizowane  

w ramach projektu 

grantowego nie  

przyczynia się do 

poprawy ochrony 

środowiska –  0 pkt. 

(min. 5% wartości 

operacji przeznaczone 

zostanie na działania  

w zakresie ochrony 

środowiska) 

 

Kryterium preferuje 

operacje, które uwzględniają 

aspekt ekologiczny: 

edukacyjny, a zastosowane 

w projekcie rozwiązanie 

sprzyjają ochronie 

środowiska lub klimatu. 

Aspekt ekologiczny 

rozumiany jest poprzez 

realizację zadań pozytywnie 

wpływających na 

środowisko, np. budowa 

obiektów pozytywnie 

wpływających na środowisko 

(np. inwestycji w OZE), 

organizacja działań 

edukacyjnych 

 

Kryterium preferuje zadania, 

które uwzględniają aspekt 

ekologiczny: edukacyjny, 

a zastosowane  

w projekcie rozwiązanie 

sprzyjają ochronie 

środowiska lub klimatu. 

Aspekt ekologiczny 

rozumiany jest poprzez 

realizację zadań pozytywnie 

wpływających na 

środowisko, np. budowa 

obiektów pozytywnie 

wpływających na środowisko 

(np. inwestycji w OZE), 

organizacja działań 

edukacyjnych  

 

 

 

1 

 

 

 

3 

Zgodnie z celem 

przekrojowym 

Programu, jakim jest 

środowisko preferowane 

będą zadania, które 

uwzględniają aspekt 

ekologiczny. 



 

 

 

Załącznik nr 4 C  do Regulaminu Rady  

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - GRANTY 
 i informacyjnych 

związanych z ochroną 

przyrody lub zakup urządzeń 

i sprzętu służących ochronie 

środowiska lub korzystnie 

oddziaływujących na 

środowisko – kryterium 

spełnione, jeżeli min. 5% 

wartości operacji 

przeznaczone zostanie na ten 

cel 

 

i informacyjnych związanych 

z ochroną przyrody lub 

zakup urządzeń i sprzętu 

służących ochronie 

środowiska lub korzystnie 

oddziaływujących na 

środowisko – kryterium 

spełnione, jeżeli min. 5% 

wartości operacji 

przeznaczone zostanie na ten 

cel 

Lp. 
Kryterium Opis kryterium Ocena 

Uzasadnienie 
Było Jest Było Jest 

Było 

Max. 

Jest 

Max. 

5.  

Operacja zawiera 

rozwiązania 

innowacyjne - 1 pkt. 

 

Operacja nie zawiera 

rozwiązań 

innowacyjnych - 0 pkt. 

 

Zadanie realizowane  

w ramach projektu 

grantowego zawiera 

rozwiązania 

innowacyjne - 1 pkt. 

Zadanie realizowane  

w ramach projektu 

grantowego nie zawiera 

rozwiązań 

innowacyjnych - 0 pkt. 

 

 

Oceniane jest nowatorstwo  

w odniesieniu do obszaru 

LGD. Preferowane są 

operacje, które wpisują się  

w innowacyjne podejście 

określone w LSR, tj. 

wykorzystujące 

niepraktykowane do tej pory 

rozwiązania, nowoczesne 

narzędzia promocji i ich 

realizacji, nowatorskie  

i o wyższym standardzie, 

dotyczą nowego sposobu 

wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących 

lokalnych zasobów 

przyrodniczych, 

historycznych czy 

społecznych, zaspokojenia 

 

Oceniane jest nowatorstwo  

w odniesieniu do obszaru 

LGD. Preferowane są 

zadania, które wpisują się  

w innowacyjne podejście 

określone w LSR, tj. 

wykorzystujące 

niepraktykowane do tej pory 

rozwiązania, nowoczesne 

narzędzia promocji i ich 

realizacji, nowatorskie  

i o wyższym standardzie, 

dotyczą nowego sposobu 

wykorzystania lub 

zmobilizowania istniejących 

lokalnych zasobów 

przyrodniczych, 

historycznych czy 

społecznych, zaspokojenia 

 

1 

 

1 

Doprecyzowano 

nazewnictwo zgodnie 

z Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 

września 2015 r. 



 

 

 

Załącznik nr 4 C  do Regulaminu Rady  

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - GRANTY 
potrzeb, które były pomijane 

w dotychczasowych 

działaniach, rozwój nowych 

funkcji obszaru, nowy 

sposób angażowania 

społeczności lokalnej  

w rozwój (udowodnienie 

innowacyjności spoczywa na 

wnioskodawcy) 

potrzeb, które były pomijane 

w dotychczasowych 

działaniach, rozwój nowych 

funkcji obszaru, nowy 

sposób angażowania 

społeczności lokalnej  

w rozwój (udowodnienie 

innowacyjności spoczywa na 

wnioskodawcy) 

 

Lp. 
Kryterium Opis kryterium Ocena 

Uzasadnienie 
Było Jest Było Jest 

Było 

Max. 

Jest 

Max. 

6.  

Realizacja operacji 

wykorzystuje lokalne 

zasoby -2 pkt. 

Realizacja operacji nie 

wykorzystuje lokalnych 

zasobów - 0 pkt. 

 

Zadanie realizowane  

w ramach projektu 

grantowego 

wykorzystuje lokalne 

zasoby -2 pkt. 

Zadanie realizowane  

w ramach projektu 

grantowego nie 

wykorzystuje lokalnych 

zasobów - 0 pkt. 

 

Preferuje się operacje, które 

przyczyniają się do promocji 

i rozwoju lokalnych zasobów 

przyrodniczych, kulturowych  

i historycznych. 

Preferuje się zadania, które 

przyczyniają się do promocji 

i rozwoju lokalnych zasobów 

przyrodniczych, kulturowych  

i historycznych. 

 

2 

 

2 

Doprecyzowano 

nazewnictwo zgodnie 

z Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 

września 2015r. 

7.  

 

Operacja: 

1. zakłada uczestnictwo 

osób z grup 

defaworyzowanych 

określonych  

w LSR – 1 pkt., nie 

zakłada – 0 pkt. 

2. jest dedykowana 

osobom z grup 

 

Zadanie realizowane  

w ramach projektu 

grantowego: 

1. zakłada uczestnictwo 

osób z grup 

defaworyzowanych 

określonych  

w LSR – 1 pkt., nie 

zakłada – 0 pkt. 

 

Kryterium preferuje 

operacje, które przyczyniają 

się do zaspokojenia potrzeb  

i problemów grup 

defaworyzowanych. 

Kryterium uważa się za 

spełnione jeżeli operacja 

przyczyni się do włączenia 

społecznego tych grup 

 

Kryterium preferuje zadania, 

które przyczyniają się do 

zaspokojenia potrzeb  

i problemów grup 

defaworyzowanych. 

Kryterium uważa się za 

spełnione jeżeli zadanie 

przyczyni się do włączenia 

społecznego tych grup 

 

3 

 

3 

Doprecyzowano 

nazewnictwo zgodnie 

z Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 

września 2015r. 



 

 

 

Załącznik nr 4 C  do Regulaminu Rady  

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - GRANTY 
defaworyzowanych 

określonych w LSR - 

3 pkt. – nie jest 

dedykowana – 0 

pkt. 

(powyższe punkty 

nie sumują się – albo 

1 albo 3, albo przy 

niespełnianiu 

warunków 0 pkt.) 

2. jest dedykowana 

osobom z grup 

defaworyzowanych 

określonych w LSR - 

3 pkt. – nie jest 

dedykowana – 0 

pkt. 

(powyższe punkty 

nie sumują się – albo 

1 albo 3, albo przy 

niespełnianiu 

warunków 0 pkt.) 

 

Lp. 
Kryterium Opis kryterium Ocena 

Uzasadnienie 

Było Jest Było Jest 
Było 

Max. 

Jest 

Max. 

8.  

Wnioskodawca 

korzystał  z doradztwa 

indywidualnego w 

biurze LGD w ramach 

przygotowania wniosku 

o przyznanie pomocy – 

4 pkt. 
Wnioskodawca nie 

korzystał z doradztwa 

indywidualnego w 

biurze LGD w ramach 

przygotowania wniosku 

o przyznanie pomocy – 

0 pkt. 

 

Wnioskodawca 

korzystał  z doradztwa 

indywidualnego  

w biurze LGD w ramach 

przygotowania wniosku 

o powierzenie grantów 

w ramach projektu 

grantowego – 4 pkt. 

Wnioskodawca nie 

korzystał z doradztwa 

indywidualnego w 

biurze LGD w ramach 

przygotowania wniosku 

o powierzenie grantów 

w ramach projektu 

grantowego – 0 pkt. 

 

 

Kryterium premiuje 

wnioskodawców 

korzystających  z doradztwa 

w celu zapewnienia jak 

najwyższej jakości złożonych 

wniosków. 

 

Bez zmian 

 

4 

 

4 

 

Doprecyzowano 

nazewnictwo zgodnie 

z Rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi z dnia 24 

września 2015r. 



 

 

 

Załącznik nr 4 C  do Regulaminu Rady  

Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru - GRANTY 

Lp. 
Kryterium Opis kryterium Ocena 

Uzasadnienie 
Było Jest Było Jest 

Było 

Max. 

Jest 

Max. 

9.  

Operacja przyczynia się 

do wzrostu aktywności 

społecznej   

i wzmocnienia więzi  

z miejscem 

zamieszkania poprzez 

pracę i usługi 

świadczone 

nieodpłatnie– 3 pkt. 

Brak pracy i usług 

świadczonych 

nieodpłatnie w ramach 

realizacji operacji – 0 

pkt. 

Usunąć kryterium 

Docelowo oddziaływanie 

operacji spowoduje wzrost 

aktywności mieszkańców. 

Wzrost aktywności będzie 

spełniony poprzez 

wykonywanie przez 

mieszkańców obszaru pracy  

i usług                

świadczonych nieodpłatnie  

w ramach realizacji operacji. 

Usunąć opis 3 brak 

Zgodnie z § 13.1 pkt 3 

rozporządzenia MRiRW  

z dnia 24 września 2015 r. 

pomoc na projekt grantowy 

jest przyznawana jeżeli 

koszty planowane do 

poniesienia przez 

grantobiorcę mieszczą się  

w zakresie kosztów,  

o których mowa w § 17 ust. 

1 pkt 1-5 oraz 7-9  

i nie są kosztami inwestycji 

polegającej na budowie albo 

przebudowie liniowych 

obiektów budowlanych w 

części dotyczącej realizacji 

odcinków zlokalizowanych 

poza obszarem wiejskim 

LSR. W związku z tym 

wartość wkładu 

rzeczowego, o której mowa 

w § 17.2 rozporządzenia, 

nie zalicza się do kosztów 

kwalifikowalnych  

w projektach grantowych,  

w ramach których będą 

realizowane przez 

„grantobiorców” 

poszczególne zadania. 

SUMA PUNKTÓW 20 20  

Operacjami wybranymi przez Radę mogą być tylko te operacje, które uzyskały ocenę końcową wynoszącą co najmniej 

6 punktów 
20 20  

 


