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KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIAN           

KRYTERIÓW. 

 

1. Opis lokalnych kryteriów wyboru LGD 

Kryteria wyboru stosowane dla grantobiorców: 

Lp. Lokalne kryteria wyboru operacji: 

Maksymalna 

liczba 

punktów: 

Adekwatność do analizy SWOT 

1. 

Grantobiorca korzystał z trzech etapów 

doradztwa w Biurze potwierdzonych kartą 

doradztwa: 

 TAK - 5 pkt. 

 NIE - 0 pkt. 

max. 5 pkt. 

Preferuje się grantobiorców korzystających z trzech 

etapów doradztwa w Biurze zgodnie z Regulami-

nem Świadczenia Usług Doradczych przez pracow-

ników Biura Stowarzyszenia „Dolina Wełny”,  za-

pewniających sprawną i z dużym prawdopodobień-

stwem skuteczną realizację grantów. Potwierdze-

niem korzystania z doradztwa będzie karta doradz-

twa. Kryterium jest adekwatne do analizy SWOT, 

gdzie w zagrożeniach wskazywano na utrudniony 

dostęp do zewnętrznego finansowania. 

2. Grant jest realny do wykonania w ujęciu 

czasu, finansów, zakresu działań – uzna-

je się wniosek za spójny: 

 TAK - 5 pkt. 

 NIE - 0 pkt. 

max. 5 pkt. 

Preferuje się granty spójne,  które dadzą oczekiwa-

ne efekty w związku z realnością wykonania zada-

nia  w czasie, pod względem finansowym i zgodnie 

z planowanym zakresem działań. 

3. 
Zaangażowanie społeczne: 

 Grantobiorca przewiduje współpracę 
przy realizacji grantu wolontariuszy i 
partnerów społecznych - 5 pkt. 

 Grantobiorca nie przewiduje zaanga-
żowania w realizację grantu wolonta-
riuszy i partnerów - 0 pkt. 

max. 5 pkt. 

Preferuje się granty, w realizację, których granto-

biorca przewiduje zaangażowanie wolontariuszy i 

partnerów społecznych. Kryterium adekwatne do 

analizy SWOT, gdzie w słabych stronach wskazy-

wano na słabą integrację mieszkańców oraz małą 

aktywność organizacji pozarządowych, lokalnych i 

ponadlokalnych. 

4. Wkład własny Grantobiorcy w finansowa-

nie grantu: 

 Grantobiorca przewidział wkład własny 
do grantu - 3 pkt. 

 Grantobiorca nie przewiduje wkładu 
własnego do grantu - 0 pkt. 

max. 3 pkt. 

Preferuje się granty, dla realizacji których zaanga-

żowany zostanie jak największy wkład własny 

finansowy grantobiorcy, minimum 5% wartości 

projektu, co wynika także z ograniczonej ilości 

środków na realizację LSR dla obszaru Stowarzy-

szenia. 

5. 

Realizacja grantu przyniesie efekty dla 

społeczności lokalnej: 

 poprzez poprawę jakości przestrzeni 
publicznej i estetyki lub poszerzenie 
oferty aktywnego wypoczynku lub pro-
mocję obszaru LGD - 3 pkt. 

 nie przyniesie efektów w/w zakresach- 
0 pkt. 

max. 3 pkt. 

Preferuje się granty, które przyczynią się do popra-

wy jakości przestrzeni publicznej i estetyki lub 

poszerzenia oferty aktywnego wypoczynku lub 

promocji obszaru LGD. Kryterium adekwatne do 

analizy SWOT, gdzie słabą stroną jest estetyka 

gmin wraz z zagospodarowaniem terenu, brak 

oferty kulturalno-rozrywkowej, słaba integracja 

mieszkańców oraz słaba promocja obszaru i jego 

walorów. 
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6. 

Ochrona środowiska i zapobieganie 

zmianom klimatycznym  - grant obejmuje 

swym zakresem: 

 inwestycje lub inne działania z zakresu 
ochrony środowiska, energii odnawial-
nej lub zapobiegania zmianom klima-
tycznym - 5 pkt. 

 brak powiązań - 0 pkt. 

max. 5 pkt. 

Preferuje się granty, obejmujące inwestycje lub inne 

działania z zakresu ochrony środowiska, energii 

odnawialnej lub zapobiegania zmianom klimatycz-

nym. Kryterium adekwatne do analizy SWOT, gdzie 

w mocnych stronach wskazywano na wzrost popu-

larności odnawialnych źródeł energii, natomiast w 

zagrożeniach na niską świadomość w zakresie 

ekologii i dbałości o środowisko naturalne oraz na 

katastrofy naturalne i klęski żywiołowe. 

7. 

Innowacyjność (zgodnie z wytycznymi 

dot. innowacyjności zawartymi w LSR): 

 grant innowacyjny  - 5 pkt. 

 grant nie innowacyjny - 0 pkt. 

max. 5 pkt. 

Z analizy SWOT wynika, że szansą na rozwój 

regionu są innowacyjne rozwiązania. Innowacyj-

ność oznacza powstanie nowej usługi/produktu, 

dotychczas nie oferowanego na obszarze objętym 

LSR; zastosowanie nowych sposobów organizacji 

lub zarządzania, wcześniej nie stosowanych na 

obszarze objętym LSR; zrealizowaniu grantu, jakie-

go dotychczas nie było na obszarze objętym LSR; 

nowatorskim wykorzystaniu lokalnych zasobów i 

surowców, wcześniej nie stosownym na obszarze 

objętym LSR; nowym sposobie zaangażowania 

lokalnej społeczności w proces rozwoju; aktywizacji 

osób i środowisk, które dotychczas w niskim stopniu 

angażowały się w działania na rzecz rozwoju lokal-

nego; upowszechnianiu lub wykorzystaniu nowo-

czesnych technik informacyjno-komunikacyjnych. 

Kryterium adekwatne do analizy SWOT. 

8. 

Siedziba grantobiorcy znajduje się w 

miejscowości zamieszkałej: 

 przez mniej niż 5000 mieszkańców  - 3 
pkt. 

 przez więcej niż 5000 mieszkańców - 0 
pkt. 

max. 3 pkt. 

Preferowane są granty, realizowane w małych 

miejscowościach, mające służyć pobudzeniu lokal-

nych inicjatyw gospodarczych i społecznych, ogra-

niczyć bezrobocie na obszarze Stowarzyszenia. 

Kryterium to wynika z analizy SWOT, w której jako 

słabą stronę wskazano brak dostępności pracy na 

rynku lokalnym, a jako mocną stronę dobre warunki 

do rozwoju gospodarczego. 

Maksymalna liczba możliwych punktów do 

uzyskania: 
34 pkt. 

Minimalna liczna punktów niezbędnych do 

uznania wniosku za zgodny z lokalnymi kry-

teriami tj. 50% maksymalnej liczby możliwych 

punktów do uzyskania: 

17 pkt. 

 

 

2. Procedura zmiany lokalnych kryteriów wyboru LGD 

1. Uprawnionymi do wystąpienia o zmianę lokalnych kryteriów wyboru są Członkowie Rady Stowarzyszenia „Dolina 

Wełny”. 

2. Proponowane do zmiany lokalne kryteria wyboru są poddawane konsultacjom społecznym, z wyjątkiem sytuacji 

proceduralnych, wynikających z pkt. 5, ppkt. 1 i 2 tego rozdziału (patrz poniżej). Konsultacje społeczne, ze wzglę-

du na potrzebę unikania opóźnień we wdrażaniu LSR, są przeprowadzane w postaci spotkań z zainteresowanymi 

mieszkańcami obszaru reprezentującymi wszystkie sektory, a o ich terminie powiadamia się na stronie interneto-

wej LGD, na tablicy informacyjnej Biura oraz na stronach gmin członkowskich Stowarzyszenia. 
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3. Wystąpienie o zmianę lokalnych kryteriów wyboru następuje na podstawie pisemnego wniosku składanego przez 

członków Rady wraz z uzasadnieniem do Zarządu Stowarzyszenia, który uzgadnia propozycję kryteriów z Samo-

rządem Województwa. 

4. Zarząd przedstawia proponowane zmiany w zakresie lokalnych kryteriów wyboru członkom Stowarzyszenia na 

najbliższym Walnym Zebraniu, w tym przedstawia wyniki konsultacji społecznych przeprowadzonych w tym za-

kresie. 

5. Jeśli konieczność zmiany kryteriów wyboru wynika z: 

1) Przeprowadzonej kontroli instytucji nadrzędnych i/lub 

2) Legislacji krajowej i UE, w tym jej zmian decyzję o ich zmianie może podjąć Zarząd, który poinformuje 

członków Stowarzyszenia o przyjęciu zmian  i ich zakresie na najbliższym Walnym Zebraniu. 

6. Jeśli konieczność zmiany kryteriów wyboru wynika z wyników wdrażania, przeprowadzonego monitoringu i/lub 

ewaluacji decyzję o ich zmianie może podjąć Zarząd, który poinformuje członków Stowarzyszenia o przyjęciu 

zmian  i ich zakresie na najbliższym Walnym Zebraniu, przy czym kryteria zmieniane w takich przypadkach wy-

magają konsultacji społecznych, opisanych w pkt. 2 tego rozdziału (powyżej). 

7. Zmienione lokalne kryteria wyboru zaczynają obowiązywać od kolejnych konkursów ogłaszanych po dniu zatwier-

dzenia zmian. 

8. Biuro jest odpowiedzialne za przygotowanie nowych kart ocen, które zawierają obowiązujące kryteria. 

 

3. Postanowienia końcowe  

1.  Jawność dokumentacji:  

a) Wnioskodawca ma prawo wglądu w dokumenty związane z oceną wnioskowanej przez niego ope-

racji. Powyższe dokumenty udostępniane są zainteresowanemu wnioskodawcy w Biurze, najpóź-

niej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia żądania. Biuro, udostępniając powyższe doku-

menty, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny.  

b) Niniejsza procedura podlega udostępnieniu do wiadomości publicznej, poprzez trwałe zamiesz-

czenie jej na stronie internetowej Stowarzyszenia. Dokument jest także dostępny w Biurze Stowa-

rzyszenia. 

2.  Obliczanie i oznaczanie terminów:  

a) Jeżeli początkiem terminu określonego w niniejszej procedurze w dniach jest pewne zdarzenie, 

przy obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostat-

niego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.  

b) Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który nazwą 

odpowiada początkowemu dniowi terminu.  

c) Jeżeli koniec terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa 

się najbliższy następny dzień powszedni.  

3.  Bezpieczeństwo danych osobowych:  

a) W trakcie całego procesu naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji określonego w niniejszej 

procedurze, Stowarzyszenie „Dolina Wełny” zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych.  

4.   Zmiany procedury: 

a)  Zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu Stowarzyszenia i wymaga uzgod-

nienia z Samorządem Województwa Wielkopolskiego na zasadach określonych w Umowie o wa-

runkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  
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b)  Niniejsza procedura, po dokonaniu jej skutecznej zmiany, podlega niezwłocznemu zaktualizowa-

niu na stronie internetowej Stowarzyszenia.  

5.   Zasada stabilności:  

a) W przypadku, gdy niniejsza procedura ulegnie zmianie w okresie pomiędzy ogłoszeniem naboru, a 

zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w LGD, do sposobu oceny i wyboru operacji w 

ramach tego naboru zastosowanie znajduje procedura w dotychczasowym brzmieniu (obowiązują-

ca w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiego-

kolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji po przekazaniu wniosku 

do Samorządu Województwa.  

b) W przypadku, gdy lokalne kryteria wyboru operacji ulegną zmianie w okresie pomiędzy ogłosze-

niem naboru a zakończeniem procedury oceny i wyboru operacji w Stowarzyszeniu, do oceny i 

wyboru operacji w ramach tego naboru zastosowanie znajdują kryteria w dotychczasowym brzmie-

niu (obowiązujące w momencie ogłoszenia naboru). Zapis ten ma zastosowanie także w przypad-

ku, gdy z jakiegokolwiek powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny operacji po 

przekazaniu wniosku do Samorządu Województwa.  

6.   Odpowiednie stosowanie przepisów:  

a) w sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady, zastosowanie znajdu-

ją odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:  

b) ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności,  

c)  ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności fi-

nansowych w perspektywie finansowej 2014 - 2020,  

d)  rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegó-

łowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objęte-

go Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020,  

e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Eu-

ropejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.  

 


