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Projekt zakłada wkład pracy własnej 
nie stanowiący podstawy do wyliczenia 

kwoty wsparcia 

Kryteria oceny wniosków:  

mniej niż 10% wartości - 0 pkt. 
od 10% do 20% - 5 pkt. 

co najmniej 20% wartości - 10 pkt. 



 Przedłożony arkusz  pomysłu  
na etapie tworzenia LSR   

Kryteria oceny wniosków:  

tak 4 pkt. 
nie 0 pkt. 



 Wnioskowana kwota pomocy   

Kryteria oceny wniosków:  

w przypadku projektów polegających na budowie/posadowieniu 
infrastruktury rekreacyjnej sportowej i kulturalnej wynosi  

do 30 000, 00 zł – 3 pkt.  
 w przypadku projektów nie polegających na 

budowie/posadowieniu infrastruktury rekreacyjnej sportowej  
i kulturalnej: 

- do 7 000,00 zł – 3 pkt. 
- od 7 000,01 do 10 000,00  - 2 pkt. 

- do 10 000,01 do 12 000,00 – 1 pkt. 



 Projekt realizowany przy współpracy z 
lokalną społecznością  

Kryteria oceny wniosków:  

współpraca z 1 partnerem – 2 pkt. 
współpraca z 2 partnerami – 3 pkt. 

współpraca z 3 lub więcej partnerami– 5 pkt. 



 Operacja przyczynia się do realizacji 
wskaźników produktu określonych 

 w LSR   

Kryteria oceny wniosków:  

realizacja 1 wskaźnika produktu określonego w LSR – 3 pkt. 
realizuje 2 lub więcej wskaźników produktu określonego 

w LSR - 7 pkt. 



Racjonalność budżetu  

Kryteria oceny wniosków:  

beneficjent nie złączył wszystkich wymaganych dokumentów - 
0 pkt. 

beneficjent załączył wszystkie wymagane dokumenty - 6 pkt. 



 Wykorzystanie rozwiązań  
sprzyjających ochronie środowiska 
  i /lub podnoszeniu świadomości  

ekologicznej  

Kryteria oceny wniosków:  

wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 
podnoszeniu świadomości ekologicznej. - 1 pkt. 

wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i 
podnoszeniu świadomości ekologicznej - 3 pkt. 



 Jakość przygotowania wniosku 

Kryteria oceny wniosków:  

przynajmniej dwukrotne doradztwo 5 pkt. 
jednokrotne doradztwo 2 pkt. 

bez doradztwa 0 pkt. 



Miejsce realizacji operacji 

Kryteria oceny wniosków:  

Miejscowość do 1000 mieszkańców – 5 pkt. 

Miejscowość od 1001 do 2500 mieszkańców – 3 pkt. 

Miejscowość od 2501 do 5000 mieszkańców – 1 pkt. 

Miejscowość powyżej 5000 mieszkańców – 0 pkt. 



 Promocja LGD i LSR  
w ramach planowanej operacji 

Kryteria oceny wniosków:  

tak 3 pkt. 
nie 0 pkt. 



Wnioskodawca jest członkiem LGD 
 i ma opłaconą składkę członkowską  

Kryteria oceny wniosków:  

tak 3 pkt. 
nie 0 pkt. 



Procedura grantowa 

• Ogłoszenie o naborze podane do 
wiadomości od 30 do 14 dni przed 
naborem 

• Nabór trwa 14 dni 

• Wnioski tworzy się w generatorze 

 



Procedura grantowa 

• Po złożeniu wniosku przez generator należy 
go wydrukować w 2 egzemplarzach – 
ważne aby zgadzały się sumy kontrolne na 
wydrukach i wersji elektronicznej. 

• Wnioski w 2 egzemplarzach, razem z 
załącznikami i podpisami należy dostarczyć 
w terminie naboru do biura LGD 

 



Procedura grantowa 

• Po zakończeniu naboru, w terminie 14 dni 
biuro LGD dokonuje wstępnej weryfikacji 
wniosków 

• Biuro będzie mogło w określonych 
przypadkach wezwać do uzupełnień. 

• Wnioski, które przejdą pozytywnie wstępną 
ocenę przechodzą dalej do oceny Rady LGD 

 



Procedura grantowa 

• W terminie 45 dni od zakończenia naboru 
Rada LGD dokonuje oceny wniosków pod 
kątem zgodności ze Strategią i lokalnymi 
kryteriami wyboru operacji. 

• Rada dokona oceny kosztów pod kątem 
kwalifikowalności i racjonalności. 

• Powstaje lista rankingowa. 

 



Procedura grantowa 

• Wnioski są uszeregowane w kolejności 
malejącej.  

• Część z nich będzie mieścić się w limicie 
naboru, a część mimo zakwalifikowania się 
nie otrzyma dofinansowania. 

 



Procedura grantowa 

• Wnioski są uszeregowane w kolejności 
malejącej.  

• Część z nich będzie mieścić się w limicie 
naboru, a część mimo zakwalifikowania się 
nie otrzyma dofinansowania. 

 



Procedura grantowa 

• Następnie LGD występuje do UMWW z 
wnioskiem na Projekt Grantowy, dzięki 
któremu granty będą mogły być 
dofinansowane. 

• UMWW ma 3 miesiące na rozpatrzenie 
wniosku 

 



Procedura grantowa 

• Wnioski są uszeregowane w kolejności 
malejącej.  

• Część z nich będzie mieścić się w limicie 
naboru, a część mimo zakwalifikowania się 
nie otrzyma dofinansowania. 

• Ostateczna lista tworzona jest po 
rozpatrzeniu protestów. 

 



Procedura grantowa 
• W przypadku, gdy operacje wybrane w ramach 

danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów 
projektu grantowego i wskaźników jego realizacji, 
lub gdy ZW negatywnie ocenił przeprowadzony 
nabór wniosków o przyznanie grantu, LGD 
odstępuje od konkursu na wybór Grantobiorców o 
czym informuje wnioskodawców 

• W ciągu 30 dni ogłaszany jest kolejny nabór z 
danego zakresu 

 

 



Procedura grantowa 
• Po podpisaniu umowy między LGD a UMWW 

na realizację Projektu Grantowego, LGD 
wzywa Grantobiorców do podpisania umowy 
na realizację Grantu. 

• Dopiero od tego momentu możliwe jest 
realizowanie Operacji 

 



Procedura grantowa 
• W trakcie realizacji LGD będzie kontrolować 

monitorować prawidłowość realizacji 
operacji oraz dokonywać ewaluacji. 

• Środki na realizację grantu wypłacane są jako 
refundacja poniesionych kosztów (na 
zakończenie realizacji). 

• Można otrzymać wyprzedzające 
finansowanie w wysokości 36,37% Grantu 

 



Procedura grantowa 
• Grant jest rozliczany na podstawie wniosku o 

płatność i sprawozdania z realizacji Grantu. 

• Środki wypłacane są w terminie 30 dni po 
zatwierdzeniu wniosku o płatność, 

 



Doradztwo 

1. Masz pytania, wątpliwości? 

2. Szukasz inspiracji? 

3. Chcesz skonsultować pomysł? 

4. Potrzebujesz pomocy w pisaniu 
wniosku? 

Przyjdź na bezpłatne doradztwo! 



Dziękuję za uwagę! 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Kraina Trzech Rzek 

ul. M.J. Piłsudskiego 76, pokój nr 30 

64-600 Oborniki 

telefon: 791 222 764 

   biuro@kraina3rzek.pl 

www.kraina3rzek.pl 


