
 

Załącznik nr 1 do 9/2017 

 

 

Przedsięwzięcie: Operacje w sferze edukacyjnej w formie zajęć lub warsztatów dla osób ze zdefiniowanych grup 

defaworyzowanych, uwzględniających zagadnienia w zakresie ochrony środowiska i klimatu  
 

L.

p 
Nazwa kryterium Opis kryterium 

Maksyma

lna ilość 

punktów 

1. 

Wskaźnik rezultatu projektu jest określony na poziomie: 

- poniżej 15 osób uczestniczących w zajęciach – 0 pkt. 

- co najmniej 15 osób lub więcej uczestniczące w zajęciach 

– 15 pkt. 

Premiowane są projekty, których rezultatem będzie 

równa lub większa liczba osób uczestniczących w 

zajęciach niż wymagane minimum 15 osób. 
15 pkt. 

2. 

Udział osób ze zdefiniowanych grup de faworyzowanych 

w projekcie 

- projekt łączy przedstawicieli z co najmniej dwóch 

zdefiniowanych grup defaworyzowanych przy udziale 

procentowym nie niższym niż 25% - 2 pkt. 

- projekt łączy przedstawicieli z co najmniej trzech 

zdefiniowanych grup defaworyzowanych przy udziale 

procentowym nie niższym niż 25% - 4 pkt. 

Premiowane są projekty, które łączą przedstawicieli 

z co najmniej dwóch lub więcej zdefiniowanych 

grup de faworyzowanych. 
4 pkt. 

3. 

Długofalowość  

- projekt przewiduje czas trwania zajęć lub warsztatów w 

przedziale 150-180 godzin  – 15 pkt. 

- projekt przewiduje czas trwania zajęć lub warsztatów 

mniejszy niż 150 godzin lub większy niż 180 godzin– 0 pkt 

Premiowane są projekty, które przewidują czas 

trwania zajęć w przedziale 150-180 godzin. 

Zapewni to długofalowość prowadzonych zajęć. 
15 pkt. 

4. 

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego i 

realizowanego przez LGD – max 5 pkt. 

 

 

Tak – 5 pkt. 

Nie – 0 pkt. 

Preferuje się operacje, które w trakcie 

przygotowywania wniosku o przyznanie pomocy 

korzystały ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego 

i realizowanego przez LGD. Informacja na 

podstawie kart doradztwa LGD lub list obecności 

ze szkoleń. 

5 pkt. 

5. 

Profesjonalizm 

- projekt przewiduje zatrudnienie osoby/osób/podmiotu, 

gwarantujących wysoki standard zajęć – 5 pkt. 

- projekt nie przewiduje zatrudnienia osoby/osób/podmiotu, 

gwarantujących wysoki standard zajęć – 0 pkt. 

Premiowane są projekty, w których głównym 

elementem prowadzącym do określonych efektów 

frekwencyjnych jak i pobudzających kreatywność 

uczestników jest osoba/osoby/podmiot(firma) 

prowadzący. Decydującym wymaganiem będzie 

doświadczenie i wysokie kwalifikacje w danej 

dziedzinie, potwierdzone odpowiednimi 

dokumentami, załączonymi do wniosku o pomoc 

(CV, referencje, rekomendacje, potwierdzenie 

zrealizowania co najmniej 2 projektów o podobnym 

charakterze).   

5 pkt. 

   MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 44 pkt. 

Minimalny próg punktowy , aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 30 pkt. 

 

 

 

 

 

 

 


