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KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW  

Lp. KRYTERIUM 

/ZAKRES 

OPERACJI  

Sposób oceny/uszczegółowienie kryterium Źródło 

danych 

Uzasadnienie/ Dodatkowe 

opisy i definicje 

Waga/minimalny 

poziom punktów 

1. Poziom integracji 

lokalnej społeczności 

 

- Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

a. Operacja zakłada udział  do 10% wszystkich 

mieszkańców lokalnej społeczności – 0 albo 1 pkt 

b. Operacja zakłada udział do 20% wszystkich 

mieszkańców lokalnej społeczności – 0 albo 2 pkt 

c. Operacja zakłada udział do 30% wszystkich 

mieszkańców lokalnej społeczności – 0 albo 3 pkt 

d. Operacja zakłada udział do 50% wszystkich 

mieszkańców lokalnej społeczności – 0 albo 5 pkt 

e. Operacja zakłada udział ponad 50% wszystkich 

mieszkańców lokalnej społeczności – 0 albo 6 pkt 

Wniosek 

o powierzenie 

grantu 

Preferowane są operacje 

grantowe, które przyczyniają się 

do jak największej integracji 

danej miejscowości, a tym 

samym włączenia społecznego. 

Dodatkowo kryterium 

łatwiejsze do spełnienia przez 

mniejsze społeczności, jakie 

szczególnie powinny być 

wspierane w ramach LSR. 

Kryterium spełnione 

w dostatecznym 

stopniu, gdy operacja 

osiągnie minimum 

punktowe - 1 pkt 

 

KRYTERIA NIE 

SUMUJĄ SIĘ -  

maksymalna liczba 

punktów : 6 

2.  Wielkość i lokalizacja 

miejscowości 

 

- Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

a. Operacja jest realizowana w miejscowości innej niż 

miejscowość gminna – 0 albo 3 pkt 

b. Operacja jest realizowana w miejscowości o mniejszej 

liczbie mieszkańców niż średnia w dla wszystkich 

miejscowości z obszaru gminy – 0 albo 3 pkt 

c. Operacja realizowana jest w miejscowości oddalonej 

przynajmniej o 4 km od miejscowości gminnej – 0 

albo 3 pkt 

Wniosek 

o powierzenie 

grantu 

Jak wynika z diagnozy 

miejscowości na peryferiach 

gmin oraz mniejsze pod 

względem liczby mieszkańców 

są w gorszej sytuacji, dlatego 

kryterium premiuje realizację 

operacji w takich 

miejscowościach. 

KRYTERIA SUMUJĄ 

SIĘ – maksymalna 

liczba punktów: 9 

3. Stopień włączenia 

społecznego 

 

- Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

a. Operacja zakłada, że przedstawiciele grup 

defaworyzowanych stanowić będą 10 % wszystkich 

uczestników/grupy docelowej– 0 albo 1 pkt 

b. Operacja zakłada, że przedstawiciele grup 

defaworyzowanych stanowić będą 20 % wszystkich 

uczestników/grupy docelowej – 0 albo 2 pkt 

c. Operacja zakłada, że przedstawiciele grup 

defaworyzowanych stanowić będą 30 % wszystkich 

uczestników/grupy docelowej – 0 albo 3 pkt 

d. Operacja zakłada, że przedstawiciele grup 

defaworyzowanych stanowić będą powyżej 30 % 

wszystkich uczestników/grupy docelowej – 0 albo 5 

pkt 

Wniosek 

o powierzenie 

grantu 

Kryterium gwarantuje 

włączenie społeczne osób 

z grup defaworyzowanych 

określonych w LSR. 

Kryterium spełnione 

w dostatecznym 

stopniu, gdy operacja 

osiągnie minimum 

punktowe - 1 pkt 

 

KRYTERIA NIE 

SUMUJĄ SIĘ -  

maksymalna liczba 

punktów : 5 

4. Poziom zasobów a. W miejscowości, gdzie planowana jest realizacja Wniosek Kryterium premiuje Maksymalna liczba 
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miejscowości 

 

- Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

operacji, nie ma miejsca do spotkań/integracji 

i aktywności lokalnej społeczności (np. świetlicy, 

placu zabaw, zagospodarowanego przestrzennie 

skwerku, altany) – 0 albo 4 pkt 

o powierzenie 

grantu 

społeczności zdiagnozowane 

jako te znajdujące się 

w szczególnej sytuacji. 

punktów - 4 

5. Doradztwo i szkolenia 

udzielane przez LGD 

 

- Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

a. Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego 

przez LGD i/lub wziął udział w szkoleniu dotyczącym 

danego Konkursu - 5 pkt 

b. Wnioskodawca zobowiązał się do udziału w 

doradztwie lub/i szkoleniu w zakresie rozliczenia 

operacji - 3 pkt 

Załącznik do 

wniosku 

o powierzenie 

grantu tj.: karta 

udzielonego 

doradztwa, 

zaświadczenie 

o udziale 

w szkoleniu, 

oświadczenie 

o zobowiązaniu 

udziału w 

doradztwie lub/i 

szkoleniu 

Kryterium przyczyni się do 

zagwarantowania lepszej 

jakości przygotowanych 

projektów oraz ograniczy 

ryzyko nie wywiązania się 

beneficjentów z zobowiązań, 

a tym samym do sprawnego 

wdrażania LSR. 

KRYTERIA  MOGĄ 

SIĘ SUMOWAĆ -  

maksymalna liczba 

punktów : 8 

6. Poziom zaangażowania 

lokalnej społeczności  

 

- Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

a. Projekt wskazuje formy aktywnego uczestnictwa 

społeczności lokalnej w realizacji grantu – 0 albo 3 pkt 

b. Projekt angażuje różnorodne grupy mieszkańców przy 

realizacji grantu – 0 albo 3 pkt  

c. Projekt włącza wolontariuszy i/lub partnerów oraz 

opisuje zakres ich działania – 0 albo 4 pkt 

Wniosek 

o powierzenie 

grantu 

Preferuje się operacje grantowe 

włączające w wysokim stopniu 

włączenie społeczne przez 

zaangażowanie w proces 

opracowywania i realizacji 

grantu. 

KRYTERIA  MOGĄ 

SIĘ SUMOWAĆ -  

maksymalna liczba 

punktów : 10 

7. Trafność i skuteczność 

zastosowanych 

rozwiązań 

 

- Wzmocnienie 

kapitału społecznego 

a. Opracowanie grantu poprzedzone było diagnozą 

społeczności, do której jest kierowany grant, 

szczególnie w zakresie występowania przedstawicieli 

gryp defaworyzowanych – 0 albo 3 pkt 

b. Realizowane działania w ramach realizacji operacji 

grantowej są uwzględniają specyfikę grup 

defaworyzowanych występujących w społeczności – 0 

albo 4 pkt 

Wniosek 

o powierzenie 

grantu 

Preferuje się operacje grantowe, 

które trafnie określiły 

i dopasowały działania do 

wymagań grup 

defaworyzowanych 

KRYTERIA  MOGĄ 

SIĘ SUMOWAĆ -  

maksymalna liczba 

punktów : 7 

Minimum punktowe w ocenie grantu: 16 
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PROCEDURA USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW 

Kryteria wyboru operacji zostały opracowane przez pracowników biura LGD z udziałem lokalnej społeczności, pozytywnie zaopiniowane przez 

Zespół ds. opracowania lokalnej strategii rozwoju i zatwierdzone przez Zarząd LGD. Do zaangażowania lokalnej społeczności LGD wykorzystała 4 

partycypacyjne metody konsultacji kryteriów wyboru, w tym również gwarantujące wysoki poziom partycypacji tj. współdziałanie i delegowanie decyzji. Aby 

wypracować najbardziej adekwatne kryteria do przeprowadzonej diagnozy, wypracowanych celów i przedsięwzięć LGD wykorzystała metodę konwersacji 

o nazwie World Cafe, która posłużyła do prowadzenia dialogu w celu poszukiwania kreatywnych pomysłów dotyczących kryteriów i zasad wyboru operacji 

w ramach LSR. Kolejną metodą było konsultowanie opracowanego materiału podczas spotkania informacyjno-konsultacyjnego, podczas którego uczestnicy 

mieli możliwość uzyskania wyjaśnień na temat proponowanych kryteriów i zasad wyboru operacji oraz zgłosić uwagi. Jak na każdym z pięciu kluczowych 

etapów budowania LSR decyzje w sprawie zgłoszonych uwag i wniosków, które wpłynęły w ramach prowadzonych konsultacji zostały delegowane 

Zespołowi ds. opracowania lokalnej strategii rozwoju, który konsultował opracowane kryteria i zasady. Wszystkie materiały zostały również zamieszczone na 

stroni internetowej, dla zapewnienia łatwego dostępu do konsultowanych kryteriów. Ponadto LGD na bieżąco prowadziła konsultacje w ramach 

prowadzonego punktu informacyjno-konsultacyjnego w biurze LGD.  

Zasady ustalania lub zmiany kryteriów: 

1. Przesłankami decydującymi o konieczności zmiany kryteriów mogą być: 

a. wniosek Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji , 

b. wniosek co najmniej połowy członków Rady LGD, 

c. rekomendacje z przeprowadzonych ewaluacji. 

2. W przypadku wystąpienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 biuro LGD przygotowuje propozycję zmian kryteriów oraz zapewnia 

odpowiednią partycypację lokalnej społeczności, minimum poprzez: 

a. poinformowanie o ich ustalaniu lub zmianie oraz o prowadzonych konsultacjach w tej sprawie, zgodnie z planem komunikacji, 

b. przedstawi nowo ustalone lub zmienione kryteria oraz uwagi i wnioski z prowadzonych konsultacji Zespołowi ds. aktualizacji 

strategii i zasad jej wdrażania, który podejmie decyzję o przekazaniu kryteriów do zatwierdzenia przez Zarząd LGD. 

3. Kryteria zatwierdza Zarząd LGD uchwałą, zgodnie ze Statutem LGD. 

4. LGD informuje lokalną społeczność o ustaleniu lub zmianie kryteriów zgodnie z planem komunikacji oraz Samorząd Województwa zgodnie 

z zawartą umową dotyczącą realizacji LSR. 

5. LGD przekazuje zmienione kryteria do akceptacji Samorządu Województwa Mazowieckiego. 
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zmiany kryteriów 

2. Biuro LGD 
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zmianę kryteriów 

3. Konsultacje 
kryteriów z 
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społecznością 

4. Decyzja 
Zespołu ds. 
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kryteriów do 
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Zarząd 

6 
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kryteriach  
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Mazowieckiego 


