
Kryteria wyboru grantobiorców 
 
 

Kryteria podstawowe 
Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty 

1.   

 

 

 

Przygotowanie 

operacji/zadania 

 

(Maksymalna liczba punktów: 

1) 

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty nie potwierdzają  

właściwego przygotowania operacji/zadania. 

0 

Złożone przez wnioskodawcę dokumenty potwierdzają właściwe 

przygotowanie operacji/zadania. 

 

Operacja/zadanie jest właściwie przygotowana/e gdy Wnioskodawca 

przedłożył przynajmniej dwa z poniższych dokumentów adekwatnych 

do realizowanej/go operacji/zadania: 

 dokumentacja techniczna, 

 program funkcjonalno-użytkowy, 

 pozwolenie wodno-prawne, 

 pozwolenie na budowę, 

 zgłoszenie właściwemu organowi, 

 kosztorys inwestorski, 

 dokument potwierdzający prawo do dysponowania 
nieruchomością obowiązującą na czas trwałości 
operacji/zadania, 

 ofertę/oferty, 

 program wydarzenia / warsztatu/spotkania, 

 zarys materiału promocyjnego. 
Dołączone dokumenty powinny potwierdzać właściwe przygotowanie 
operacji/zadania w całym zakresie objętym wnioskiem, w 
szczególności pozycjami z Zestawienia rzeczowo-finansowego 
operacji/zadania. 

1 

2.  Obszar oddziaływania 

operacji/zadania 

 

(Maksymalna liczba punktów: 

2) 

 

Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą 

docelową operacji/zadania będą mieszkańcy 1 miejscowości. 

0 

Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą 

docelową operacji/zadania będą mieszkańcy całej gminy. 

1 

Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą 

docelową operacji/zadania będą mieszkańcy obszaru LGD (co 

najmniej 2 gminy). 

2 

3.   

Związek z Doliną Karpia 

(Maksymalna liczba punktów: 

3) 

Wnioskodawca nie posiada miejsca zamieszkania, 

siedziby lub oddziału na obszarze Doliny Karpia albo wszedł w 

posiadanie miejsca zamieszkania, siedziby lub oddziału na obszarze 

Doliny Karpia w okresie 6 miesięcy poprzedzających złożenie 

wniosku o dofinansowanie. 

0 

Wnioskodawca od co najmniej 6 miesięcy przed złożeniem wniosku  

o dofinansowanie posiada miejsce zamieszkania, 

3 



siedzibę lub oddział na obszarze Doliny Karpia. 

 

Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we 

wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach do wniosku. 

4.   

Innowacyjność 

 

(Maksymalna liczba punktów: 

2) 

Operacja/zadanie  nie ma charakteru innowacyjnego na obszarze 

Doliny Karpia. 

 

Definicja „Innowacyjności”: wdrożenie nowego lub istotnie 

ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie 

ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody 

organizacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca 

pracy bądź relacji ze środowiskiem zewnętrznym. 

0 

Operacja/zadanie ma charakter innowacyjny na obszarze Doliny 

Karpia. 

 

1 

Operacja/zadanie  ma charakter innowacyjny i jednocześnie 

wykorzystuje lokalne zasoby obszaru LSR. 

 

Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we 

wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach do wniosku oraz 

dostępnych źródeł informacji. 

2 

5.  Zaangażowanie  

w zrównoważony rozwój 

Doliny Karpia 

 

(Maksymalna liczba punktów: 

2) 

Realizacja operacji/zadania przez wnioskodawcę nie spowoduje 

rozwoju obiektu lub wzmocnienia oferty Ekomuzeum Doliny Karpia, 

którego jest członkiem.  

0 

Realizacja operacji/zadania przez wnioskodawcę spowoduje rozwój 

obiektu lub wzmocnienie oferty Ekomuzeum Doliny Karpia, którego 

jest członkiem.  

 

Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we 

wniosku o dofinansowanie i/lub załącznikach do wniosku oraz 

członkostwa w Ekomuzeum Doliny Karpia. 

2 

 

 

 

 

 

 

 



Kryteria premiujące 

Lp. Kryterium Uszczegółowienie Punkty 

Cel szczegółowy 2.1 

1.  

Wsparcie dla grupy 

defaworyzowanej 

 

(Maksymalna liczba punktów: 2) 

Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że żadna z grup 

defaworyzowanych nie będzie bezpośrednio korzystała z efektów 

realizacji operacji/zadania. 

0 

Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że co najmniej 1 

grupa defaworyzowana będzie bezpośrednio korzystała z efektów 

realizacji operacji/zadania 

1 

Opis operacji/zadania wskazuje jednoznacznie, że co najmniej 2 

grupy defaworyzowane będą bezpośrednio korzystały z efektów 

realizacji operacji/zadania. 

2 

2.  

Spójna wizualizacja** 

 

(Maksymalna liczba punktów: 1) 

 

**Kryterium stosowane od 

momentu oficjalnego 

opublikowania przez LGD Księgi 

wizualizacji Doliny Karpia 

Opis operacji/zadania nie wskazuje na wykorzystanie w jej promocji 

obowiązkowych elementów wizualizacji określonych w „Księdze 

wizualizacji Doliny Karpia”.  

0 

Opis operacji/zadania jednoznacznie wskazuje na wykorzystanie w jej 

promocji obowiązkowych elementów wizualizacji określonych  

w „Księdze wizualizacji Doliny Karpia”.  

 

Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we 

wniosku o dofinansowanie, w szczególności ujętych kosztów  

w zestawieniu rzeczowo-finansowym związanych z wykorzystaniem 

elementów wizualizacji określonych w „Księdze wizualizacji Doliny 

Karpia”.  

1 

Cel szczegółowy 2.2 

1.  

Miejsce realizacji 

operacji/zadania* 

 

(Maksymalna liczba punktów: 1) 

*Kryterium nie obowiązuje  

w przypadku projektu 

grantowego  dla celu 

szczegółowego 2.1 w ramach 

PROW na lata 2014-2020 

Operacja/zadanie będzie realizowana/e w miejscowości liczącej 5 tys. 

lub więcej mieszkańców. 

 

Uwaga: w zakresie inwestycji liniowych warunkiem spełnienia 

kryterium jest to, aby operacja/zadanie nie miała/miało swojego, 

początku, końca ani przebiegu w miejscowości liczącej 5 tys. lub 

więcej mieszkańców.   

0 

Operacja/zadanie będzie realizowana/e w miejscowości zamieszkałej 

przez mniej niż 5 tys. mieszkańców. 

1 

2.  W wyniku realizacji operacji/zadania zostanie wytyczony i 

oznakowany lub odnowiony szlak turystyczny  (pieszy, rowerowy, 

0 



Szlaki Doliny Karpia 

 

(Maksymalna liczba punktów: 1) 

konny itp.) lub ścieżka edukacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(wiaty, stojaki rowerowe, tablice informacyjne itp.) - NIE 

W wyniku realizacji operacji/zadania zostanie wytyczony i 

oznakowany lub odnowiony szlak turystyczny  (pieszy, rowerowy, 

konny itp.) lub ścieżka edukacyjna wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(wiaty, stojaki rowerowe, tablice informacyjne itp.) - TAK 

1 

3. Spójna wizualizacja** 

 

(Maksymalna liczba punktów: 1) 

 

**Kryterium stosowane od 

momentu oficjalnego 

opublikowania przez LGD Księgi 

wizualizacji Doliny Karpia 

Opis operacji/zadania nie wskazuje na wykorzystanie w jej promocji 

obowiązkowych elementów wizualizacji określonych w „Księdze 

wizualizacji Doliny Karpia”. 

0 

Opis operacji/zadania jednoznacznie wskazuje na wykorzystanie w jej 

promocji obowiązkowych elementów wizualizacji określonych  

w „Księdze wizualizacji Doliny Karpia”.  

Uwagi: kryterium weryfikowane na podstawie informacji zawartych we 

wniosku o dofinansowanie, w szczególności ujętych kosztów  

w zestawieniu rzeczowo-finansowym związanych z wykorzystaniem 

elementów wizualizacji określonych w „Księdze wizualizacji Doliny 

Karpia”. 

1 

 


