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Lokalne kryteria wyboru zadań realizowanych w ramach projektów grantowych w 
zakresie przygotowania koncepcji inteligentnych wsi  

l.p. Opis Kryterium Liczba punktów Sposób weryfikacji przez Radę 

LGD 

(1) 2 3 4 

1. Jakość planowanego procesu 

przygotowania koncepcji 

inteligentnych wsi z uwzględnieniem 

partycypacyjnego charakteru (udział 

lokalnej społeczności oraz rola 

sołtysa lub rady sołeckiej w tym 

procesie) 

a) Wnioskodawca w sposób szczegółowy opisał partycypacyjny charakter 
procesu przygotowania koncepcji i załączył dokumenty potwierdzające– 10 pkt 

b)  Wnioskodawca w sposób szczegółowy opisał partycypacyjny charakter 
procesu przygotowania koncepcji - 2pkt. 

c) Wnioskodawca nie udowodnił partycypacyjnego charakteru procesu 
przygotowania koncepcji - 0 pkt. 

 

Max – 10 pkt. 

Weryfikacja na podstawie 

oświadczenia i dokumentów 

przedstawionych przez 

Wnioskodawcę.  

2. Liczba partnerów uczestniczących 

w tworzeniu koncepcji SV: 

a) 3 lub więcej partnerów -5 pkt. 

b) 2 partnerów – 3 pkt 

c) 1 partner lub brak partnerów – 0 pkt. 

 

Max.  5 pkt. 

Weryfikacja na podstawie 

oświadczenia Wnioskodawcy. 

3. Powiązanie wnioskodawcy z 

obszarem objętym koncepcją SV:  

 

a) Wnioskowana ma siedzibę/ miejsce zamieszkania na obszarze 

przygotowywanej koncepcji SV   -10 pkt 

b) a) Wnioskowana ma siedzibę/ miejsce zamieszkania na obszarze objętym 

LSR LGD Kraina Trzech Rzek -5 pkt 

c) Wnioskodawca nie posiada siedziby/ miejsca zamieszkania na obszarze 

objętym LSR LGD Kraina Trzech Rzek -0 pkt 

 

Max. 10 pkt. 

Dokumenty przedstawione przez 

Wnioskodawcę.  
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4. Potencjał organizacyjny 

Wnioskodawcy 

 

a) Wnioskodawca posiada potencjał organizacyjny, niezbędny do przygotowania 

koncepcji SV- 3 pkt 

b) Wnioskodawca nie posiada potencjału organizacyjnego, niezbędnego do 

przygotowania koncepcji SV- 0 pkt 

 

Max. 3 pkt. 

Weryfikacja na podstawie 

oświadczenia Wnioskodawcę. 

5. Obszar po PGR objęty koncepcją 

SV 

 

a) Koncepcja obejmuje przynajmniej jedną miejscowość po PGR – 1 pkt. 

b) Koncepcja nie obejmuje miejscowości po PGR - 0 pkt. 

 

Max - 1 pkt. 

Na podstawie dokumentów 

przedstawionych przez 

Wnioskodawcę. 

 

6. Liczba mieszkańców zamieszkująca 

miejscowości objęte koncepcją SV 

 

a) Wszystkie miejscowości mają do 1000 mieszkańców – 5 pkt. 
b) Przynajmniej jedna miejscowość ma liczbę mieszkańców od 1001 do 

2500 mieszkańców – 3 pkt. 
c) Przynajmniej jedna miejscowość ma liczbę mieszkańców od 2501 do 

5000 mieszkańców – 1 pkt 
d) Przynajmniej jedna miejscowość ma liczbę mieszkańców powyżej 5000 

mieszkańców – 0 pkt 
 

Max. 5 pkt 

Dokumenty przedstawione przez 

beneficjenta, zaświadczenia o 

liczbie mieszkańców wydane przez 

wójta/burmistrza 

 RAZEM max: Max. 34 pkt. Minimalna ilość punktów konieczna 

do uzyskania 50% - 17 pkt. 

 

……………………………………………………… 

Przewodniczący obrad 


