
 

Zał. nr 1 do ogłoszenia nr 18/2019 

 
Przedsięwzięcie: Innowacyjne inicjatywy, wynikające z potrzeb danej społeczności lokalnych, wykorzystujące: 
istniejącą bazę obiektów publicznych, potencjał i dziedzictwo obszaru, profesjonalistów z określonych dziedzin, w 
celu stworzenia zorganizowanych grup zainteresowań 
 

L.
p 

Nazwa kryterium Opis kryterium 
Maksymal

na ilość 
punktów 

1. 
 Innowacyjność 
- projekt jest innowacyjny – 5 pkt. 
- projekt nie jest innowacyjny – 0 pkt. 

Preferuje się projekty zakładające innowacyjne elementy: 
niestandardową formę prowadzenia zajęć, wykorzystanie 
nowoczesnych technologii, dziedzictwa kulturowego, lokalnego 
lub obszaru,  

5 pkt. 

2. 

Efekt projektu –wskaźnik rezultatu: 
- efektem projektu jest powstanie grupy lub koła 
zainteresowań, które zadeklarują dalszą działalność po 
zakończeniu projektu – 20 pkt. 
- efektem projektu nie jest powstanie grupy lub koła 
zainteresowań – 0 pkt. 

Premiowane są projekty, które będą realizować bezpośrednio 
wskaźnik rezultatu tj. powstanie grupy lub koła o określonej 
nazwie, złożonej z lokalnej społeczności, które będzie dalej 
kontynuować rozwój swoich zainteresowań, zainicjowanych w 
ramach projektu 

20 pkt. 

3. 

Korzystanie ze szkoleń lub z doradztwa oferowanego i 
realizowanego przez LGD 
Tak – 3 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.  

3 pkt. 

4. 

Profesjonalizm 
- projekt przewiduje zatrudnienie 
osoby/osób/podmiotu, gwarantujących wysoki standard 
zajęć – 10 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).   

10 pkt. 

5. 

Środki finansowe:  
- wysokość środków przeznaczonych na wyposażenie lub 
materiały związane bezpośrednio z inicjatywami, nie 
przekracza 30 % kosztów kwalifikowanych projektu – 12 
pkt. 
- wysokość środków przeznaczonych na wyposażenie lub 
materiały związane bezpośrednio z inicjatywami 
przekracza 30 % kosztów kwalifikowanych projektu – 0 
pkt. 

Preferowane są projekty, których koszty przeznaczone na 
wyposażenie lub materiały nie przekraczają 30 % kosztów 
kwalifikowanych, w celu ukierunkowania projektów przede 
wszystkim na formy samorozwoju poprzez długofalowe 
zaangażowanie i pogłębianie więzi społecznych w danej grupie, 
co może przyczynić się do kontynuacji tej inicjatywy po 
zakończeniu projektu.  

12 pkt. 

6. 

  
Potrzeby społeczności lokalnej  
- realizacja projektu wynika z potrzeb lokalnej 
społeczności, potwierdzonych badaniami ankietowymi – 
20 pkt. 
- wniosek nie zawiera wyników badań na temat potrzeb 
lokalnej społeczności – 0 pkt. 

Preferowane są operacje, których potrzeba realizacji jest 
udokumentowana poprzez badania wśród lokalnej społeczności, 
co pozwala na zaspokojenie ich potrzeb i wykorzystanie 
obiektów dla tej społeczności.  

20 pkt. 

   MAKSYMALNA LICZBA PUNKTÓW 70 pkt. 

Minimalny próg punktowy, aby projekt mógł być wybrany do finansowania wynosi 52 pkt. W przypadku identycznej liczby 
punktów o wyborze operacji do finansowania decyduje data i godzina złożenia wniosku. 
 

 


