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Nr wniosku  
Nazwa Wnioskodawcy  
Tytuł projektu  
Wartość grantu  

 
 

Lp. Kryterium Opis Punktacja Punkty Uzasadnienie oceny 

1. 

 
Doświadczenie 
wnioskodawcy 

Preferuje się wnioskodawców, 
którzy zrealizowali w okresie 
ostatnich 3 lat (licząc wstecz od 
dnia złożenia wniosku o 
przyznanie pomocy) co najmniej 
1 projekt (lub więcej) ze środków 
UE lub innych środków 
publicznych. 
 
Weryfikacja: na podstawie 
informacji przedstawionych 
przez Wnioskodawcę – np. 
kopie umów o dofinansowanie, 
które zostały ukończone i 
rozliczone przed dniem złożenia 
wniosku o przyznanie grantu. 

5 – wnioskodawca zrealizował 
co najmniej 2 projekty 

finansowane ze środków UE 
lub innych środków 

publicznych w okresie 
ostatnich 3 lat ((licząc wstecz 
od dnia złożenia wniosku o 

przyznanie grantu) 
 

3 - wnioskodawca zrealizował 
1 projekt finansowany ze 

środków UE lub innych  
środków publicznych w okresie 
ostatnich 3 lat (licząc wstecz 
od dnia złożenia wniosku o 

przyznanie grantu) 
 

0 –  wnioskodawca nie 
zrealizował żadnego projektu 

ze środków UE lub innych 
środków publicznych 

  

2. 
 

Zasięg terytorialny 
projektu 

Preferuje się projekty o zasięgu 
wykraczającym poza teren 1 
gminy. 
 
Weryfikacja: informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – wniosek o 
przyznanie grantu 

5 - obszar więcej niż 2 gmin 
 

3 – obszar 2 gmin 
 

1 - obszar 1 gminy 

 
 

 



 
 
 

3. 

Realizacja 
projektu wpłynie 
na aktywizację co 
najmniej jednej 
grupy 
defaworyzowanej  

Projekt zawiera opis konsultacji 
przeprowadzonych z 
mieszkańcami terenu, na którym 
zostanie zrealizowana 
inwestycja.  
 
Weryfikacja: na podstawie 
wniosku o przyznanie grantu  

5 - realizacja projektu wpłynie 
na aktywizację dwóch i więcej 

grup defaworyzowanych 
 

3 - realizacja projektu wpłynie 
na aktywizację jednej grupy 

defaworyzowanej 

  

4. 
Wykorzystanie 
lokalnych 
zasobów 

Preferuje się projekty 
realizowane z wykorzystaniem 
lokalnych zasobów, w 
szczególności: usług, kapitału 
społecznego, potencjału 
przyrodniczego i 
turystycznego. 
 
Weryfikacja: informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę –wniosek o 
przyznanie grantu 

5 – wnioskodawca 
wykorzystuje lokalne 
zasoby w co najmniej 

w 2 kategoriach 
 

3 – wnioskodawca 
wykorzystuje lokalne 
zasoby w 1 kategorii 

 
0 – Wnioskodawca nie 

wykorzystuje 
lokalnych zasobów 

 

  

5. 

Powiązanie  
projektu 
pozostałymi 
projektami 
realizowanymi lub 
zrealizowanymi w 
ramach danego 
Celu 
szczegółowego/ 
Przedsięwzięcia w 
ramach LSR w 
perspektywie 
2014-2020 

Preferuje się projekty powiązane 
z projektami zrealizowanymi w 
poszczególnych celach 
szczegółowych/ 
przedsięwzięciach o charakterze 
infrastrukturalnym, w tym 
wykorzystujące powstałą/ 
przebudowana infrastrukturę 
 
Weryfikacja: informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – wniosek o 
przyznanie grantu 

5 –  projekt jest 
powiązany z 

projektem/projektami 
infrastrukturalnymi lub 
nieinfrastrukturalnymi 

zrealizowanymi w ramach LSR 
 

0 - nie jest 
Jest powiązany z żadnym ze 

zrealizowanych projektów 
infrastrukturalnymi lub 

nieinfrastrukturalnymi w ramach 
LSR w perspektywie 2014-2020 

 

  

6. 
Integracja 
środowiska 
lokalnego 

Preferuje się projekty, w ramach 
których społeczność lokalna jest 
zaangażowana w planowanie 
projektu oraz jego realizację, 
które angażują osoby (np. 
wolontariuszy, partnerów 
instytucjonalnych, społecznych, 
gospodarczych) spoza członków 
organizacji reprezentowanej 
przez Wnioskodawcę 
 
Weryfikacja: informacje 
przedstawione przez 
Wnioskodawcę – wniosek o 
przyznanie grantu 

5 - projekt zakłada 
zaangażowanie społeczności 

lokalnej w planowanie i 
realizację projektów oraz 

zaangażowanie partnerów 
 

0 - projekt nie zakłada 
zaangażowania społeczności 

lokalnej w planowanie i 
realizację projektów oraz 

zaangażowanie 

  

Maksymalna liczba  

punktów – 30 punktów Suma punktów:   

 
 
 

Imię i nazwisko Podpis Miejsce i Data 
   

 



 
 
 

 
 


