
Załącznik nr 14 do Regulaminu Rady Programowej 

Uchwała WZC 6/2022 z dnia 26.10.2022 r. 

 

Strona 1 z 3 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW  

wraz z Procedurą ustalania lub zmiany kryteriów 

I. Definicje do Lokalny kryteriów wyboru: 

1. Partner projektu – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  

a także inny podmiot lub osoba fizyczna (np. sołtys), wnoszący do projektu swoje zaangażowanie  

w formie pieniężnej, niepieniężnej lub rzeczowej np. pracy, wartości rzeczowej  

lub majątkowej/finansowej. 

II. Zasady weryfikacji punktacji: 

1. Lokalne Kryteria obejmują zakres wsparcia: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie 

wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowisk i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych w ramach celu ogólnego: 1.0 Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny, celu 

szczegółowego 1.2 Aktywizacja i edukacja społeczna i kulturalna oraz integracja wewnątrz 

i międzypokoleniowa mieszkańców Krainy św. Anny i Przedsięwzięcia VI. Wzmocnienia kapitału 

społecznego. Poznaj Krainę św. Anny. 

2. Sposób weryfikacji kryteriów oraz metodologia w tym sposób oceny: Wniosek o przyznanie 

pomocy wraz załącznikami: 

1) kryterium nr 1, 2, 3: Grantobiorca zobowiązany jest do wykazania we wniosku – partnerów  

(o ile tacy wystąpią), którzy będą zaangażowani w realizację opracowania koncepcji SV. 

Grantobiorca wskaże formy zaangażowania partnera projektu, tzn. jakie czynności mają wpływ 

na aktywizację swojej lokalnej społeczności lub jakie będzie wykonywał. Dodatkowo dołączy 

oświadczenie partnerów o zaangażowaniu w opracowanie koncepcji SV; 

2) kryterium nr 4: Oświadczenie wnioskodawcy na podstawie danych z gmin;  

3) kryterium nr 5: Grantobiorca we wniosku wskaże miejsce zamieszkania lub adres 

zarejestrowania siedziby podmiotu ubiegającego się o grant; 

4) kryterium nr 6: Na podstawie przedstawionych dokumentów oraz ewentualnego wykazu 

proponowanych działań animacyjnych lub zestawienia rzeczowo-finansowego; 

5) kryterium nr 7: Na podstawie wykazu Ministerstwa udostępnionego pod linkiem: 

https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=

2ahUKEwiyrqXr2v_5AhVOw4sKHaEVA-

oQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.gov.pl%2Fattachment%2F3b23820a-3722-

4e34-863c-0bbdd106ea87&usg=AOvVaw1aAKHDhhjHi-rzvF4YBnLo 

6) kryterium nr 8: Na podstawie kopii zrealizowanych umów w ramach realizacji projektów 

finansowanych ze środków zewnętrznych. 
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III. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców 

 

 

Lp./ Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. Liczba partnerów 

zaangażowanych  

w opracowanie 

koncepcji SV 

Koncepcje, które 

przyczyniają się do 

ożywienia i aktywizacji 

społecznej mieszkańców. 

• brak wykazu i zaangażowania partnerów w tworzeniu koncepcji SV 0 pkt 

• wykazanie zaangażowania 3 partnerów w tworzeniu koncepcji SV 2 pkt 

• wykazanie zaangażowania 4 partnerów w tworzeniu koncepcji SV 4 pkt 

• wykazanie zaangażowania 5 i więcej partnerów w tworzeniu 

koncepcji SV 
6 pkt 

2. Partnerstwo 

sektorowe 

Koncepcje SV, które 

przyczyniają się do 

trójsektorowości 

(udział sektora społecznego, 

gospodarczego i publicznego 

w opracowaniu koncepcji) 

• Nie przewidziano udziału partnera z sektora innego niż 

wnioskodawca w tworzeniu koncepcji SV. 

• Przewidziano udział 1 partnera z sektora innego niż wnioskodawca 

w tworzeniu koncepcji SV. 

• Przewidziano udział 2 partnerów z sektorów innych niż 

wnioskodawca w tworzeniu koncepcji SV. 

0 pkt 

 

3 pkt 

 

6 pkt 

3. Opracowanie 

koncepcji wraz z 

lokalną 

społecznością z 

obszaru objętego 

SV. 

Preferuje się projekty, 

angażujące lokalną 

społeczność w tworzenie 

koncepcji SV. 

• W opracowaniu koncepcji nie weźmie udziału lokalna społeczność.  

• W opracowaniu koncepcji zaangażowany zostanie Sołtys 

miejscowości. 

• W opracowaniu koncepcji zaangażowani zostaną co najmniej  

członkowie rady sołeckiej oraz sołtys. 

• W opracowaniu koncepcji zaangażowanych zostanie co najmniej  

10 mieszkańców, członkowie rady sołeckiej, sołtys oraz inne 

organizacje pozarządowe. 

0 pkt 

 

2 pkt 

 

4 pkt 

 

6 pkt 

4. Miejsce realizacji 

koncepcji SV 

Koncepcje realizowane  

w miejscowościach 

zamieszkiwanych przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców. Liczba 

mieszkańców na podstawie 

aktualnych danych gmin. 

• Operacja realizowana w miejscowości zamieszkiwanej powyżej 

5000 mieszkańców 
0 pkt 

• Operacja realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej 

niż 5000 mieszkańców 
1 pkt 

5. Powiązanie 

wnioskodawcy z 

obszarem objętym 

koncepcją SV 

Preferuje się Grantobiorców 

mieszkających/posiadających 

swoją siedzibę na 

planowanym obszarze 

wdrażania koncepcji SV 

• Grantobiorca  posiada siedzibę poza terenem miejscowości objętej 

planowaną koncepcją SV  

• Grantobiorca  posiada siedzibę na terenie miejscowości objętej 

planowaną koncepcją SV 

0 pkt 

2 pkt 

6. W ramach 

opracowania 

koncepcji 

przewidziano 

różnorodne 

działania 

animacyjne lokalnej 

społeczności. 

Ocena za realizację działań 

animacyjnych w trakcie 

opracowywania koncepcji 

SV. 

• Grantobiorca nie wykazał działań animacyjnych dla lokalnej 

społeczności. 

• Grantobiorca zrealizuje w ramach opracowania koncepcji spotkania 

i/lub konsultacje i/lub wydarzenia wraz z udziałem lokalnej 

społeczności. 

0 pkt 

2 pkt 

• Grantobiorca zrealizuje w ramach opracowania koncepcji metody 

badawcze do przeprowadzenia diagnozy obszaru. 
4 pkt 

7. Obszar PGR Ocena oddziaływania  

• Siedziba Wnioskodawcy nie znajduje się na obszarze gminy, w 

której występowały tereny po PGR. 

• Siedziba Wnioskodawcy znajduje się na obszarze gminy, w której 

występowały tereny po PGR. 

0 pkt 

 

1 pkt 

8. Doświadczenie  
Ocena za realizację operacji 

ze środków zewnętrznych. 

• Jeżeli wnioskodawca nie udokumentuje realizacji działań na rzecz 

obszaru Kraina św. Anny w okresie do 4 lat przed dniem złożenia 

wniosku o powierzenie grantu. 

0 pkt 

• Jeżeli wnioskodawca udokumentuje realizację działań na rzecz 

obszaru  Kraina św. Anny w okresie do 4 lat przed dniem złożenia 

wniosku o powierzenie grantu. 

2 pkt 
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IV. Procedura ustalania lub zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców lsr stowarzyszenia 

kraina św. Anny na lata 2014-2020 
 

1. Ustalanie lub zmiana lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach LSR może wynikać  

z uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych. 

1) Zmiana związana z uwarunkowaniami zewnętrznymi wynikać będzie ze zmian w przepisach prawa, 

problemach z procesem kontroli wdrażania LSR przez Instytucje wdrażające, czy problemami 

związanymi z przepływami finansowymi, wpływającymi na realizację strategii.  

2) Zmiana związana z uwarunkowaniami wewnętrznymi wynikać będzie z bieżących prac LGD,  

realizacji projektów, poziomem osiągnięcia budżetu, wskaźników lub realizacji Planu działania. 

2. Zmiany lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach LSR są ściśle związane z procesem monitoringu  

i/lub ewaluacji. Po ewentualnym zdiagnozowaniu problemów związanych z wdrażaniem LSR Zarząd 

podejmie środki naprawcze, które umożliwią skuteczną jej realizację.  

3. Zmiana kryteriów zostanie poddana konsultacjom społecznym w celu zapewnienia ich partycypacyjnego 

charakteru. Po analizie zebranych wniosków związanych z poddaniem do konsultacji dokumentem,  

Walne Zebranie Członków podejmie decyzję o ostatecznej treści zmienianych lokalnych kryteriów 

wyboru operacji w ramach LSR z uwzględnieniem uzasadnionych powodów zmian. 

4. Zmiana lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców w ramach LSR obowiązywać będzie dla konkursów 

ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian przez powyższy organ.  


