
Lokalna Strategia Rozwoju 
LGD „Perła Jury”

PROJEKTY GRANTOWE-

PROCEDURA OCENY I KRYTERIA OCENY I WYBORU

Materiał opracowany przez LGD „Perła Jury” . Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.4 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015r w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020

• Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Perła Jury” na lata 2014-2020

• Kryteria oceny operacji LGD „Perła Jury”

• Regulamin Konkursu Grantowego

Dokumenty dostępne na www.perlajury.pl, zakładka- Dokumenty do pobrania

Zakres przedsięwzięć  zgłoszonych do dofinansowania:
• Inwestycje w  infrastrukturę sportową/rekreacyjną/wypoczynkową

• Działalność promocyjno-informacyjna 

• Pobudzanie i stymulowanie inicjatyw społecznych

• Działania na rzecz zachowania lokalnego dziedzictwa kulturowego

http://www.perlajury.pl/


Kto może się ubiegać o dofinansowanie

• osoba prawna będąca organizacją pozarządową lub jednostką sektora
finansów publicznych, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje
się na obszarze objętym LSR LGD „Perła Jury”,

• jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
(JONOP), której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej
jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR, z
wykluczeniem spółek kapitałowych w organizacji, w szczególności: koła
gospodyń wiejskich będące wyodrębnionymi jednostkami
organizacyjnymi/ pomocniczymi kółek rolniczych, rady sołeckie, sekcje
lub koła przy czym JONOP może ubiegać się o pomoc pod warunkiem,
że z wnioskiem o pomoc wystąpi osoba prawna, zwana dalej
Wnioskodawcą, w strukturze której dana jednostka prowadzi działalność
organizacyjną.



Procedura naboru – oceny grantów
• Za ogłoszenie konkursu odpowiada LGD „Perła Jury”, która na stronie www zamieszcza ogłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami.

• Wniosek należy złożyć zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu.

• Pracownik biura przyjmujący wniosek ma obowiązek sprawdzić czy wniosek jest kompletny zgodnie z listą załączników.

• Wnioskodawca ma prawo wycofać złożony w danym naborze wniosek w każdym momencie do dnia posiedzenia Rady Programowej bez podania
przyczyny ( Procedura wycofania wniosku).

• Podmiot może złożyć tylko 1 wniosek w danym naborze. Limit dla Grantobiorcy w okresie 2014-2020 wynosi 100 tys. zł.

Przy wyborze grantów będą brane pod uwagę następujące kryteria formalne i merytoryczne.

Kryteria formalne:

• Zgodność z ogłoszeniem o naborze operacji o powierzenie grantów

• Kryteria weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.

Kryteria merytoryczne:

W ramach oceny weryfikowana jest: 

• zgodność zadania z LSR, 

• zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.



Kryteria formalne:
• Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu?

• Czy wniosek jest zgodny z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu?

• Czy wniosek realizuje cele i wskaźniki założone w LSR?

• Czy Wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym – zgodnie z Regulaminem – do wnioskowania?

• Czy okres realizacji zadania jest zgodny z Ogłoszeniem o Konkursie?

• Czy kwota wnioskowanego grantu jest zgodna z Ogłoszeniem o Konkursie?

• Czy zadanie  obejmuje działania, których finansowanie jest niniejszym Regulaminem zakazane.

• Czy wniosek jest kompletny? Wszystkie rubryki zostały wypełnione i wszystkie załączniki dołączone.

• Czy przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo wypełniony (nie zawiera błędów 
rachunkowych).

• Czy Wnioskodawca lub Grantobiorca wywiązał się z umowy na realizację poprzedniego grantu w 
ramach Projektów Grantowych realizowanych przez LGD- jeśli dotyczy.



Kryteria merytoryczne

Aby operacja została zakwalifikowana do dofinansowania musi być zgodna z
LSR i uzyskać minimum punktowe. O kolejności na liście rankingowej decyduje
liczba punktów, a w przypadku jednakowej liczby punktów termin złożenia
wniosku.

• Max. punktacja – 22 pkt

• Min. punktowe- 11 pkt



Kryterium 1. Miejsce realizacji projektu
Punkty do przyznania:

• Miejscowości: do 5000 mieszkańców – 5 pkt.;   powyżej 5000 mieszkańców – 3 pkt.

Uzasadnienie:

Preferencja dla projektów zlokalizowanych w miejscowościach, zamieszkałych przez mniej niż  5 tys. mieszkańców  wg 
stanu na dzień 31.12.2013r – dane GUS

Kryterium 2. Wykorzystanie lokalnych zasobów
Liczba punktów do przyznania:
projekt oparty na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego, historycznego,  przyrodniczego, społecznego-
5 pkt,
projekt oparty na lokalnych zasobach dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego  lub historycznego lub 
społeczne– 3 pkt,
projekt nie jest oparty na lokalnych zasobach – 0 pkt.
Uzasadnienie:
Preferencje dla projektów wykorzystujących lokalne walory przyrodniczego, historycznego,  kulturowego i 
społeczne.



Kryterium 3. Zasięg projektu 
pod względem grupy odbiorców

Liczba punktów do przyznania:

• Projekt uwzględnia działania skierowane do następujących do:

grupy defaworyzowane- 1 pkt

dzieci – 1 pkt

• działania wspierają integrację międzypokoleniową różnych grup docelowych- 2 pkt

• Projekt nie uwzględnia działań skierowanych do ww. grup– 0 pkt

Uzasadnienie:

• Preferowane są działania wspierające integrację międzypokoleniową różnych grup 
docelowych. 

• Punkty w ramach oceny kryterium sumują się.



Kryterium 4. 
Zaangażowanie lokalnej społeczności

Liczba punktów do uzyskania:

• - operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem co najmniej 2
podmiotów, w tym przynajmniej jeden jest grupą mieszkańców lub instytucją
życia lokalnego – 3 pkt

• - operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę z udziałem 1 podmiotu – 2
pkt

• - operacja będzie realizowana przez wnioskodawcę bez udziału innych podmiotów
- 1 pkt

Uzasadnienie: Preferencje dla projektów angażujących lokalną społeczność.



Kryterium 5. Zaangażowanie lokalnych 
organizacji i instytucji 

Liczba punktów do przyznania:

• - wnioskodawcą jest organizacją pozarządowa działająca na terenie 
LGD – 2 pkt

• - wnioskodawcą jest  podmiot inny niż organizacja pozarządowa, 
działający na terenie LGD – 1 pkt

Uzasadnienie: Preferencje dla organizacji pozarządowych  



Kryterium 6.  Zasięg oddziaływania operacji
Liczba punktów do przyznania:

• Operacja realizowana przez organizację pozarządową skierowana jest do  określonej grupy odbiorców, lecz służy społeczności lokalnej więcej niż 1 gminy–
dofinansowanie 100 %-2 pkt 

lub

• Operacja realizowana przez organizację pozarządową skierowana jest do określonej grupy odbiorców, lecz służy społeczności lokalnej tylko 1 gminy –
dofinansowanie do 80%- 1 pkt

lub

• Operacja realizowana przez jednostkę sektora finansów publicznych skierowana jest do  określonej grupy odbiorców, lecz służy społeczności lokalnej–
dofinansowanie 63,63%-1 pkt

• Uzasadnienie: Preferencje dla projektów skierowanych do określonej grupy odbiorców, lecz służącej społeczności lokalnej więcej niż 1 gminy. 

Kryterium 7. Korzystanie z doradztwa w biurze LGD
Liczba punktów do przyznania:

• Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze LGD- 1 pkt

• Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa w biurze LGD- 0 pkt.

Uzasadnienie:

Preferencje dla Wnioskodawców korzystających z doradztwa w biurze LGD,

co będzie miało przełożenie na wartość merytoryczną wniosku.



Procedura naboru –oceny grantów-cd.

• W terminie 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania
wniosku- Rada dokonuje oceny zgodności operacji z LSR, wybiera operacje oraz
ustala kwotę wsparcia.

• Brak zgodności operacji z LSR powoduje nie uzyskanie dofinansowania.

• Nieuzyskanie minimalnej liczby punktów skutkuje nie uzyskaniem
dofinansowania operacji.

• W przypadku gdy wybrana operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym
w ogłoszeniu o naborze WOPG, podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie
przysługuje prawo wniesienia odwołania .

• Po dokonaniu sprawdzenia zgodności operacji z Programem, LSR oraz
kryteriami wyboru operacji Rada dokonuje ustalenia kwoty wsparcia.
Wnioskodawca nie ma możliwości odwołania się od decyzji Rady w tym
zakresie.



Procedura naboru–oceny wniosków/
grantów- cd.

• Rada Programowa na podstawie zbiorczych kart oceny z naniesioną punktacją
ustala listę rankingową wniosków o powierzenie grantów wybranych i
niewybranych do dofinansowania, a także rezerwową listę rankingową
wniosków.

• W przypadku pozytywnej oceny przez SW wyboru Grantobiorców, możliwe
jest zawieranie umów o powierzenie grantów między LGD a Grantobiorcami.

• Środki finansowe na realizacje grantu są przekazywane przez LGD ze środków
własnych lub za pośrednictwem innej instytucji (np. w przypadku
wyprzedzającego finansowania po przedstawieniu SW zawartych z
Grantobiorcami umów).



Szczegółowych informacji udzielają pracownicy LGD „Perła Jury”

w dniach od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7.00-15.00

w biurze LGD w Łazach, ul. Jesionowa 1

lub pod numerem tel. 32-67 100 61

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU 


