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Załącznik nr 4do Procedury grantowej 

NUMER NABORU Numer generowany automatycznie 

NUMER WNIOSKU Numer generowany automatycznie 

DATA WPŁYWU Data generowana automatycznie 

TYTUŁ GRANTU Tytuł generowany automatycznie 

GRANTOBIORCA Nazwa generowana automatycznie 

KARTA OCENY WEDŁUG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU 
Projekty grantowe 

Minimalna ilość punktów 15 pkt 

L.p. Nazwa 
kryterium Punktacja Przyznana 

ocena 

1. 
Współpraca  

z LGD 
„Z Nami Warto” 

 
Jeżeli na etapie konsultacji społecznych opracowania LSR, został złożony 
„arkusz pomysłu” dotyczący wnioskowanegograntu- 2 pkt 
 
Jeżeli beneficjent zakłada informowanie (z wykorzystaniem loga LGD)  
o LGD,jako pośredniku w uzyskaniu wsparcia na realizacjęgrantu - 2 pkt 
 
Jeżeli wniosek został wcześniej skonsultowany z pracownikiem biura 
LGD -2 pkt 
 
Jeżeli wniosek został złożony we wcześniejszym naborze wniosków  
o powierzenie grantów i nie został wybrany do realizacji tylko z powodu 
braku środków – 4 pkt 
 
Jeżeli beneficjent nie współpracował i nie chce współpracować z LGD -  
0 pkt 

Można sumować punkty! 

 

2. Zaangażowanie  
wolontariuszy 

 
Jeżeli realizacja grantu zakłada zaangażowanie wolontariuszy1, którzy 
przepracują: 
- 10 osobogodzin – 1 pkt 
- 20 osobogodzin – 2 pkt 
- 30 osobogodzin – 3 pkt 
 

Nie można sumować punktów! 

 

3. Innowacyjny 
charakter grantu  

 
Grant jest innowacyjny2 – 2 pkt 
 
Grant nie jest innowacyjny – 0 pkt 
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4. 

 
Grant jest 

dedykowany 
osobom 
z grupy 

defaworyzowanej 

 
Jeżeligrant jest częściowo lub w całości dedykowany osobom z grupy 
defaworyzowanej3 w taki sposób, że zakłada konkretne działania np.: 
szkolenia/warsztaty/doposażenie uwzględnione wszczegółowym opisie 
zadania – 3 pkt 
 
Jeżeligrant nie jest dedykowany osobom z grupy defaworyzowanej –  
0 pkt 
 

 

5. 
Popularyzowanie

dziedzictwa 
lokalnego 

 
Jeżeligrant popularyzuje4: 
- dziedzictwo lokalne danej miejscowości lub gminy – 3 pkt 
- jeżeli grant nie popularyzuje dziedzictwa lokalnego – 0 pkt 
 

 

6. Informowanie  
o grancie 

 
Jeżeli grant zakłada informowanie ojego realizacjiw: 
- 1 „kanale informacyjnym” 5 – 1 pkt 
- 2 „kanałach informacyjnych” –2 pkt 
- 3 „kanałach informacyjnych” - 3 pkt 
 
Jeżeli grant nie zakłada informowania o jego realizacji -0 pkt 

Nie można sumować punktów! 

 

7. Działania 
proekologiczne 

 
Jeżeli grant zakłada konkretne działania6 mające na celu: 
- popularyzowanie  zasad ochrony środowiska – 2 pkt 
- przeciwdziałanie zmianom klimatu – 2 pkt 
Jeżeli grant nie zakłada w/w działań – 0 pkt 
 

Można sumować punkty! 

 

8. 
Zasięg grantu 

 

 
Jeżeli  grant zakłada udział mieszkańców z obszaru działania LGD: 
- całego obszaru– 3 pkt 
- jednej gminy – 2 pkt 
- tylko jednej miejscowości – 1 pkt 

Nie można sumować punktów! 

 

9. 
Miejsce realizacji 

grantu  
 

 
Jeżeligrant realizowany będzie w miejscowości  zamieszkałej przez: 
- mniej niż 5 tys. mieszkańców – 2 pkt 
- 5 tys. lub więcej mieszkańców – 0 pkt 

 

S U M A    P U N K T Ó W  
 
 
1 - Wolontariusze powinni działać zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 1817 ze zm.). Praca wolontariuszy powinna być zaplanowana i jej zakres 
opisany we wniosku. 
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2 Innowacyjność – zgodnie z podstawami poradnika „Podejście LEADER” innowacyjność należy rozumieć  
w szerokim znaczeniu tego słowa. Może ona oznaczać wprowadzenie nowego produktu, nowego procesu, nowej 
organizacji lub nowego rynku na obszarze LGD „Z Nami Warto”. Dla potrzeb realizacji projektów grantowych 
może to być nowa, dotąd nie realizowana na obszarze LGD „Z Nami Warto” forma warsztatów, szkoleń, spotkań, 
imprez, działań inwestycyjnychw całości lub częściowo itp.  

3 Grupa defaworyzowana – osoby niepełnosprawne (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności) lub bezrobotne 
(zarejestrowane w urzędzie pracy) lub powyżej 50 r.ż. lub osoby młode do ukończenia 25 r.ż. 

4 Celem grantu ma być popularyzowanie dziedzictwa lokalnego przez cały okres trwałości operacji (dla działań 
inwestycyjnych to jest 5 lat od rozliczenia projektu grantowego, dla działań nieinwestycyjnych brak trwałości 
projektu). Proponowane działania muszą być ujęte w szczegółowym opisie zadania.. 

5 Kanał informacyjny - plakat, ogłoszenie w formie elektronicznej umieszczone na stronach internetowych  
(np. LGD „Z Nami Warto”, samorządu, wnioskodawcy) profil społecznościowy, ogłoszenie  
w miejscowej prasie itp.  

6Celem grantu ma być popularyzowanie zasad ochrony środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatu przez 
cały okres trwałości operacji (dla działań inwestycyjnych to jest 5 lat od rozliczenia projektu grantowego, dla 
działań nieinwestycyjnych brak trwałości projektu). Proponowane działania muszą być ujęte w szczegółowym 
opisie zadania. 

 

Instrukcja wypełnienia karty oceny zgodności grantu z lokalnymi kryteriami wyboru: 

Po zapoznaniu się z wnioskiem należy przystąpić do wypełniania karty oceny grantu według lokalnych kryteriów 
oceny, przez przyznawanie punktów wg kryteriów ustalonych w karcie i wpisywaniu ich w kolumnie „Przyznana 
ocena”. Następnie należy podsumować punkty i wpisać w wierszu „suma punktów”. Obowiązkowo należy wpisać 
swoje imię i nazwisko oraz złożyć podpis.  

Imię i nazwisko: Imię i nazwisko generowane automatycznie 

Podpis:  

Data:  

 

 


