
Załącznik nr 5 do Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór projektów 

grantowych. 

Kryteria oceny. 

 

Podczas oceny i wyboru wniosków o przyznanie grantu stosowane są dwa rodzaje kryteriów: 

 

I. Kryteria zgodności z LSR: stosowane wobec wszystkich wniosków objętych oceną. Ich 

spełnienie jest obligatoryjne.  

 

II. Kryteria podstawowe: stosowane wobec wszystkich wniosków objętych oceną. 

Wnioskodawca musi uzyskać co najmniej 1 punkt z któregokolwiek kryterium 

podstawowego.  

 

 

 

I. Kryteria zgodności z LSR - są to kryteria, które muszą być bezwzględnie spełnione przez 

każdą operację wybraną do realizacji. Należą do nich: 

 

Lp. 
Kryterium Uszczegółowienie Ocena 

1.   

Zgodność z PROW 

Zgodność z Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 - 2020. 

 

Tak / Nie 

2.  

Zgodność z celami 

LSR 

Realizacja co najmniej jednego celu głównego i 

jednego celu szczegółowego LSR przez osiąganie 

zaplanowanych w LSR i przypisanych do tych 

celów wskaźników. 

 

Tak / Nie 

3.  

Zgodność z 

przedsięwzięciami 

LSR 

Podniesienie wartości co najmniej jednego 

wskaźnika produktu przypisanego do 

przedsięwzięcia objętego naborem, o co najmniej 

jedną jednostkę miary. 

 

Tak / Nie 

 



 

II. Kryteria podstawowe  

 

Lp. 

Kryterium Uszczegółowienie Punktacja 

1.   

Wpływ na realizację LSR 

 

(Maksymalna liczba punktów: 3) 

Realizacja zadania spowoduje podniesienie wartości jednego 

wskaźnika produktu o co najmniej jedną jednostkę miary.  
 

0 

Realizacja zadania spowoduje podniesienie wartości 2 

wskaźników produktu o co najmniej jedną jednostkę miary.  
 

2 

Realizacja zadania spowoduje podniesienie wartości 3 lub 

więcej wskaźników produktu o co najmniej jedną jednostkę 

miary.  
 

3 

 

2.   

Obszar oddziaływania zadania 

 

(Maksymalna liczba punktów: 2) 

Opis zadania wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą 

docelową zadania będą mieszkańcy 1 miejscowości. 

 

0 

Opis zadania wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą 

docelową zadania będą mieszkańcy całej gminy. 

 

1 

Opis zadania wskazuje jednoznacznie, że podstawową grupą 

docelową zadania będą mieszkańcy obszaru LGD (co najmniej 

2 gminy). 

 

2 

 
3.   

Wsparcie dla grupy 

defaworyzowanej 

 

(Maksymalna liczba punktów: 2) 

Opis zadania wskazuje jednoznacznie, że żadna z grup 

defaworyzowanych nie będzie bezpośrednio korzystała z 

efektów realizacji zadania.  
 

0 

Opis zadania wskazuje jednoznacznie, że co najmniej 1 grupa 

defaworyzowana będzie bezpośrednio korzystała z efektów 

realizacji zadania.  

 

1 

Opis zadania wskazuje jednoznacznie, że co najmniej 2 grupy 

defaworyzowane będą bezpośrednio korzystały z efektów 

realizacji zadania.  

 

2 

 

4.   

Promocja „produktu 

lokalnego” 

 

(Maksymalna liczba punktów: 1) 

Opis zadania nie wskazuje jednoznacznie na wykorzystanie lub 

promocję „produktu lokalnego” z terenu LGD.  
 

Uwaga: Produkt lokalny musi znajdować się w dniu oceny na 

prowadzonej przez LGD liście produktów lokalnych.  

 

0 

Opis zadania wskazuje jednoznacznie na wykorzystanie lub 

promocję „produktu lokalnego” z terenu LGD.  

 

1 

 

5.   

Partnerstwo 

 

(Maksymalna liczba punktów: 2) 

Opis zadania nie zakłada współpracy z innymi partnerami.  
 

Uwaga: Jako partnerów uznaje się inne, niezależne od 

wnioskodawcy podmioty z sektora publicznego lub społecznego.  

 

0 

Opis zadania zakłada współpracę z co najmniej 1 partnerem.  

 

1 

Opis zadania zakłada współpracę z co najmniej 2 partnerami.  

 

2 

 


