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Załącznik nr 5 do Procedury - Lokalne kryteria wyboru grantobiorców  

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW 

 

KRYTERIUM WRAZ Z OPISEM PUNKTACJA 
ŹRODŁO 

WERYFIKACJI 

I PROMOCJA OBSZARU DZIAŁANIA LGD 

 

5 pkt. -  zadanie obejmuje promocję 

z wykorzystaniem logo „Leśnej 

Krainy Górnego Śląska 

0 pkt. - brak promocji 

Wniosek o powierzenie 

grantu i załączniki 

II DORADZTWO LGD 

Preferuje się Grantobiorców korzystających ze 

wsparcia doradczego oferowanego przez biuro 

LGD.  

5 pkt – Grantobiorca korzystał 

z doradztwa biura LGD  

 

0 pkt – wnioskodawca nie korzystał z 

doradztwa biura LGD  

Dokumentacja LGD, 

zaświadczenie 

o udzielonym doradztwie 

wystawione przez biuro 

LGD 

III. UKIERUNKOWANIE NA 

ZASPOKAJANIE POTRZEB GRUP 

DEFAWORYZOWANYCH  NA OBSZARZE 

LSR 

Grupy defaworyzowane określone w LSR to: 

a) osoby młode  

b) osoby o niskich kwalifikacjach. Wnioskodawca 

powinien uzasadnić jakie działania skierowane do 

tych grup przewidział w ramach realizacji zadania. 

Dodatkowo Wnioskodawca powinien przyczynić 

się do wzrostu Wskaźnika „Liczba działań 

aktywizacyjnych skierowanych do grup 

defaworyzowanych.”  

 

5 pkt – Zadanie jest skierowany do 

co najmniej jednej z grup  

defaworyzowanych określonych w 

LSR  

 

0 pkt – Zadanie nie jest kierowane do 

grupy defaworyzowanej  określonej 

w LSR 

 

 

Wniosek o powierzenie 

grantu i załączniki 

IV. WKŁAD WŁASNY WNIOSKODAWCY W 

FINANSOWANIU ZADANIA 

Preferuje się zadania, w których Grantobiorcy 

deklarują wkład własny na poziomie minimum 10% 

kosztów kwalifikowalnych  

5 pkt – Grantobiorca przewidział 

wkład własny na poziomie minimum 

10% kosztów kwalifikowalnych  

 

0 pkt – Grantobiorca nie przewiduje 

wkładu własnego lub przewidział 

wkład niższy niż 10% kosztów 

kwalifikowalnych  

Wniosek o powierzenie 

grantu i załączniki 

V WYKORZYSTANIE LOKALNYCH 

ZASOBÓW tj.: lokalna historia, tradycja, kultura, 

walory lokalnego środowiska, lokalna 

infrastruktura turystyczna, lokalne produkty i 

usługi, surowce, jak również wartości 

niematerialne i prawne. 

10 pkt. – Grantobiorca zakłada 

wykorzystanie co najmniej dwóch 

lokalnych zasobów 

5 pkt. - Grantobiorca zakłada 

wykorzystanie co najmniej jednego 

lokalnego zasobu 

0 pkt. - Grantobiorca nie zakłada 

wykorzystania lokalnych zasobów 

Wniosek o powierzenie 

grantu i załączniki 

VI CZŁONKOSTWO W LGD Wnioskodawca 

w dniu złożeniu wniosku jest członkiem 

Stowarzyszenia LGD „Leśna Kraina Górnego 

Śląska”i posiada uregulowane składki 

5 pkt. - Wnioskodawca jest 

członkiem Stowarzyszenia i posiada 

uregulowane składki członkowskie 

0 pkt. - Wnioskodawca nie jest 

Wniosek o powierzenie 

grantu i załączniki 
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członkowskie na dzień złożenia wniosku członkiem Stowarzyszenia lub nie 

posiada uregulowanych składek 

członkowskich 

VII KOMPLETNOŚĆ I SPÓJNOŚĆ 

WNIOSKU.  

Wniosek wraz z załącznikami został przygotowany 

w sposób spójny, tj. opisy w poszczególnych 

częściach wniosku oraz w załącznikach są spójne, 

nie wykluczają się nawzajem, zawierają treści, które 

są powiązane i uzupełniają się  wzajemnie, 

dodatkowo dokumenty zostały ułożone, załączniki 

przedstawione w sposób kompletny. Aby 

otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, 

wniosek musi być kompletny i spójny w dniu 

składania wniosku do LGD. 

5 pkt.- Wniosek jest kompletny i 

spójny 

0 pkt. - Wniosek nie jest kompletny i 

spójny 

Wniosek o powierzenie 

grantu i załączniki 

Max. liczba punktów: 40 

Min. liczba punktów: 20 

 


