
  

 
 

  

 

Kryteria wyboru projektów GRANTOWYCH w ramach realizacji LSR 2014-2020 

1. System oceny opiera się na jednakowym przyznawaniu punktów, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie „punkty”. Jeżeli członek Rady uważa dane 

kryterium za spełnione, należy przyznać taką ilość punktów, jaką wskazano w kolumnie 4, jeżeli uważa, że nie spełnione „0”.  

2. Oceniający nie może przyznać punktów cząstkowych/ułamkowych np. 2,5 pkt.  

3. Oceniający opiera się na definicjach zawartych w kol. Opis/definicje. 

4. Maksymalną ilość punktów, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny– 45pkt. 

5. Minimalną ilość punktów, którą operacja musi otrzymać w trakcie oceny–10pkt. 

6. Karta zostanie zweryfikowana podczas posiedzenia Rady przez wyznaczoną Komisję, składającą się z 2 sprawdzających, którzy będą czuwać nad 

prawidłowym przebiegiem oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. 

7. Należy zwrócić uwagę na opis każdego kryterium – w niektórych przypadkach możliwe jest przyznanie punktów w jednej kategorii danego kryterium, w 

niektórych w kilku. Wówczas punkty w danym kryterium należy zsumować. 

L.p. Kryteria oceny Opis / definicje Punkty 

1 2 3 4 

1 Innowacyjność operacji  
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań innowacyjnych na 

obszarze LGD lub jego części, co ma odniesienie w LSR: 

„Rada Stowarzyszenia jako organ decyzyjny będzie 

weryfikować innowacyjność operacji poprzez ocenę na 

dwóch płaszczyznach: na płaszczyźnie terytorialnej i 

w kontekście dążenia do zupełnie nowych rozwiązań 

stosowanych przez beneficjenta/grantobiorcę”. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w 

dokumentach aplikacyjnych, popartych załączonymi dokumentami i 

materiałami poświadczającymi, że zastosowane rozwiązania mają 

taki charakter. 

Maksymalna ilość punktów: 3 pkt. 

 

3 pkt. – innowacyjność na obszar LGD 

2 pkt. – innowacyjność  na obszarze 

jednej gminy 

0 pkt. – brak innowacyjności 

 

 



  

 
 

  

 

Przyznanie punków nastąpi poprzez udokumentowanie 

innowacyjności projektu. Wymaga się dostarczenie opinii, 

oświadczeń, zestawień lub innych dokumentów potwierdzających 

innowacyjność przedsięwzięcia 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

2 Wsparcie grup 

defaworyzowanych 

 Operacja przewiduje działania skierowane do grup 

defaworyzowanych:  

 

„Ważnym zagadnieniem ustalanym w badaniu było 

określenie grup defaworyzowanych. Pytanie miało również za 

zadanie zweryfikować, czy ktokolwiek powinien być 

uprzywilejowany przy wyborze operacji do finansowania i do 

kogo przede wszystkim powinny być kierowane działania 

w ramach projektów związanych z realizacją LSR”.  

„Na podstawie konsultacji społecznych i diagnozy obszaru 

LGD, zidentyfikowano następujące kluczowe grupy 

docelowe, grupy osób wykluczonych czyli inaczej „grupy 

defaworyzowane” będące w trudnej sytuacji/położeniu na 

rynku pracy”. 

 

Operacja skierowana będzie do jednej z grup defaworyzowanych:  

1) młodzież do 25 roku życia,  

2) kobiety w każdym wieku,  

3) osoby niepełnosprawne,  

4) osoby w wieku 50 +,  

5) rolnicy 

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt. 

 

5 pkt. – dotyczy jednej z grup 

 

0 pkt. – za brak grupy 

 

 



  

 
 

  

 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie szczegółowego opisu 

w dokumentach aplikacyjnych . 

 

3 Miejsce realizacji operacji  Operacja realizowana w zakresie projektów grantowych na terenie 

miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 

 

Weryfikacja nastąpi na podstawie danych z ewidencji ludności z 

poszczególnych urzędów gmin należących do LGD  według stanu 

na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego złożeniewniosku. 

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt. 

 

5 pkt  – realizację operacji w 

miejscowości poniżej 5 tys. 

mieszkańców, 

0 pkt – realizacja operacji w 

miejscowości powyżej 5 tys. 

mieszkańców. 

4 Wkład własny  Wnioskodawca zadeklarował większy udział finansowy niż został 

określony dla danego działania. 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, w których 

finansowy wkład własny wnioskodawcy przekracza intensywność 

pomocy programu dla określonego przedsięwzięcia. 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w 

dokumentach aplikacyjnych.  

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt. 

5 pkt -wkład finansowy przekracza co 

najmniej 10% wymaganego wkładu 

własnego dla danego działania 

0 pkt –wkład finansowy poniżej 10 %. 

5 Oparcie operacji na lokalnych 

wartościach i zasobach 

Operacja wykorzystuje lokalne wartości, zasoby przyrodnicze, 

kulturowe lub historyczne,  co znalazło odniesienie w diagnozie: 

„Obszar LGD jest to jeden z najatrakcyjniejszych 

turystycznie obszarów zachodniej Polski. Położony wzdłuż 

Odry, poprzecinany innymi mniejszymi rzekami (Obrzyca, 

Barycz, Rów Krzycki) z największym w makroregionie  

J. Sławskim, o powierzchni 817 ha i wieloma innymi 

jeziorami. Wielorakość zabytków zarówno w Królewskim 

Maksymalna ilość punktów: 4 pkt. 

 

2 pkt - Operacja wykorzystuje lokalne 

wartości i zasoby przyrodnicze, 

 

2 pkt - Operacja wykorzystuje lokalne 

wartości kulturowe lub historyczne, 

 

0 pkt - Operacja nie wykorzystuje 

lokalnych wartości i zasobów. 



  

 
 

  

 

mieście Wschowa jak i w  Sławie, Szlichtyngowej, Kotli, 

Siedlisku i gminie wiejskiej Nowa Sól, urozmaicony 

krajobraz, woda, znaczna lesistość terenu” 

„ O dziedzictwie kulturowym i historii na terenie LGD 

świadczą liczne zabytki.  Na obszarze Krainy Lasów  

i Jezior najlepiej prezentują się zabytki sakralne (…)  

Niewielkie zespoły zabudowy staromiejskiej (…) W 

krajobrazie wiejskim dostrzega się jeszcze wiatraki, dawniej 

charakterystyczne dla całego obszaru, dziś już niezwykle 

rzadkie (…)  Godne uwagi, choć rzadkie, są zabytki 

inżynieryjne (…)” 

„ Na obszarze LGD znajdują się miejsca związane 

z ciekawymi i ważnymi postaciami (np. Edward Stachura 

w Grochowicach, Andreas Gryphius - Stare Drzewce 

i Wschowa, Szlichtyngowie w Szlichtyngowej i okolicy, 

szereg nazwisk związanych z Siedliskiem) i miejsca obrosłe 

legendami (Siedlisko, Kotla, Sława i okolica)”. 

 

W ramach kryterium oceniane będzie wykorzystanie w ramach 

operacji lokalnych wartości i zasobów przyrodniczych, 

kulturowych lub historycznych, opisanych w Lokalnej Strategii 

Rozwoju  

 Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów  

w dokumentach aplikacyjnych oraz zapisów w Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

Członek Rady może przyznać punkty w każdej z kategorii. 



  

 
 

  

 

6 Operacja przyczynia się 

bezpośrednio do zwiększenia 

atrakcyjności turystycznej 

obszaru LGD Kraina Lasów i 

Jezior 

Operacja przyczynia się bezpośrednio do zwiększenia atrakcyjności 

turystycznej obszaru LGD Kraina Lasów i Jezior.  W ramach 

kryterium preferowane będą operacje, które zakładają rozwój 

ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i/lub 

rekreacyjnej i/lub kulturalnej. 

Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu operacji oraz rodzaju 

infrastruktury zaplanowanej w ramach operacji. 

Członek Rady może przyznać punkty w każdej z kategorii. 

 

Maksymalna ilość punktów: 10 pkt. 

 

5 pkt - operacja poprawia lub wzbogaca 

ofertę turystyczną obszaru LGD  

5 pkt - operacja promuje ofertę 

turystyczną obszaru LGD poza terenem 

LGD 

0 pkt – operacja nie przyczynia się do 

zwiększenia atrakcyjności turystycznej. 

7 Jakość i kompletność wniosku  
Wnioskodawca złożył wniosek, który jest kompletny, spójny, 

realny i dobrze opisany. Wniosek kompletny złożony ze 

wszystkimi wymaganymi załącznikami. Opis operacji jest 

przejrzysty i przemyślany, który ma odzwierciedlenie w 

pozostałych punktach wniosku, proponowane do realizacji 

zadania pozwalają na osiągnięcie zamierzonych efektów. 

 

 

W ramach kryterium preferowane będą spójne i realne do 

realizacji operacje, o dobrze opisanych działaniach. Wniosek jest 

prawidłowo wypełniony, zawiera wszystkie wymagane załączniki. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów we wniosku  

i załączonych dokumentach. 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii 

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt. 

5 pkt- wniosek jest kompletny, spójny, 

realny, poprawnie wypełniony 

0 pkt - brak spójności i kompletności 

wniosku 

 



  

 
 

  

 

 

8 Promowanie operacji oraz 

konkursu grantowego LGD 

Operacja przewiduje działania informujące o dofinansowaniu ze 

środków LSR zgodnie z wytycznymi LGD poprzez następujące 

narzędzia: 

1) tablica informacyjna 

2) strony www/ portale społecznościowe 

3) lokalne media 

4) i inne 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

Maksymalna ilość punktów: 3 pkt. 

 

3pkt. – za promowanie poprzez co 

najmniej 4 narzędzia, 

1 pkt. – za promowanie poprzez co 

najmniej 1 narzędzie, 

0 pkt. –brak promocji 

 

9 Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej obszaru LGD 

Kraina Lasów i Jezior 

Operacja przyczyni się bezpośrednio do powstania inwestycji 

infrastrukturalnych zagospodarowujących przestrzeń publiczną 

obszaru LGD Kraina Lasów i Jezior . 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, które zakładają  

budowę i przebudowę  infrastruktury kulturalnej, turystycznej i 

rekreacyjnej obiektów użyteczności publicznej. 

Maksymalna ilość punktów: 5 pkt. 

 

5 pkt. – za zagospodarowanie 

infrastruktury kulturalnej, turystycznej i 

rekreacyjnej, 

0 pkt. –brak zagospodarowanie 

infrastruktury kulturalnej, turystycznej i 

rekreacyjnej. 


