
KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW
ubiegających się o granty z Lokalnego Funduszu Grantowego LGD „Dolina Soły”

1. Innowacyjność:
Preferujemy projekty proponujące oryginalne i nowatorskie w skali lokalnej rozwiązania, 
nastawione na nowatorskie działania i niestandardowe produkty.

2. Zaangażowanie społeczności lokalnej:
Preferujemy projekty, które zakładają jak najszerszy udział i współpracę społeczności lokalnych; 
projekty, które szeroko angażują środowisko wiejskie.
Należy wziąć pod uwagę: liczbę osób zaangażowanych w projekt, liczbę osób, które będą 
korzystały z rezultatów i produktów projektu, ilość partnerów, współpracę z lokalnymi 
organizacjami, grupami i instytucjami.

3. Odpowiedź na lokalne problemy społeczne:
Preferujemy projekty, które są mocno uzasadnione pod kątem braków i problemów lokalnych 
społeczności. Projekty wypływające z reakcji na problemy i deficyty społeczności wiejskich i 
jednocześnie w możliwie najpełniejszy sposób odpowiadające na zdefiniowane problemy.
Tym samym preferowane będą projekty, które przedstawiają wiarygodną i solidną diagnozę 
społeczną oraz zaproponują działania, które będą realną odpowiedzią na zdefiniowane problemy.

4. Czynnik pro-rozwojowy:
Preferujemy projekty, których rezultaty stwarzają perspektywę rozwoju ekonomicznego wsi oraz 
szansę dodatkowych dochodów dla jej mieszkańców oraz działających na wsi organizacji. Np.: 
projekty, które służą tworzeniu nowych produktów turystycznych itd.

5. Społeczna aktywizacja dzieci i młodzieży:
Preferujemy projekty, których działania lub rezultaty będą oddziaływać na społeczną aktywizację 
dzieci i młodzieży w środowisku wiejskim, ich obecność w życiu wsi oraz wzmacnianie motywacji 
i samodzielności w działaniu społecznym.
Zwracamy uwagę, na fakt czy istnieją realne szanse na trwałość rezultatów w tym kryterium (nie 
chodzi nam bowiem o organizację pojedynczych imprez dla dzieci i młodzieży lecz o działania, 
które w perspektywiczny sposób będą wzmacniać aktywność młodych mieszkańców wsi).

6. Dotychczasowa aktywność wnioskodawcy:
Preferujemy projekty przedkładane przez wnioskodawców, którzy mogą wykazać się 
doświadczeniem w działalności społecznej, uprzednim zaangażowaniem w różnorodne działania na 
wsi oraz uczestnictwem w życiu wsi. Preferujemy osoby mocno osadzone w realiach życia 
społecznego swoich sołectw.

7. Wkład własny wnioskodawcy.
Preferujemy projekty składane przez wnioskodawców zapewniających niefinansowy wkład własny 
w realizację projektu. Zwracamy uwagę na fakt, że Beneficjent jest mocno zaangażowany w 
realizację projektu, poszukuje możliwości obniżenia finansowych kosztów realizacji operacji, przy 
jednoczesnym zachowaniu najwyższych możliwych do osiągnięcia rezultatów.
Podział punktów:
0% niefinansowego wkładu własnego- 0 pkt.
1 – 3% niefinansowego wkładu własnego – 1 pkt.
4 – 6%  niefinansowego wkładu własnego – 2 pkt.
7 – 8% niefinansowego wkładu własnego – 3 pkt.
9 – 10 % niefinansowego wkładu własnego – 4 pkt. 



****ZASADY OCENY****

I) W każdym kryterium będzie stosowana skala punktacji od 0-4 punktów (łącznie 28 punktów). 

II) Każdy z obecnych na posiedzeniu członków Komisji oceni każdy z projektów, następnie 
zostanie obliczona średnia arytmetyczna punktów dla każdego projektu (suma punktów 
przyznanych przez wszystkich oceniających dany projekt członków komisji, podzielona przez 
liczbę oceniających).

III) Warunkiem przyznania grantu z LFG będzie uzyskanie przez projekt przynajmniej 10 punktów 
(wyliczonych jako średnia arytmetyczna).

IV) W następstwie oceny dokonanej przez Komisję LFG tworzona jest wstępna lista rankingowa 
projektów. Ostateczną listę projektów wybranych do wsparcia ze środków LFG określa w formie 
uchwały Zarząd Stowarzyszenia, po ogłoszeniu przez Radę LGD listy operacji, które zostały 
wybrane do dofinansowania  w ramach działania Małe Projekty PROW 2007-2013. Granty 
przyznawane są projektom od najwyższego miejsca na liście rankingowej (stworzonej przez 
Komisję LFG), pomijając projekty, które nie zostały wybrane do dofinansowania w ramach Małych 
Projektów PROW 2007-2013, aż do wyczerpania środków finansowych określonych dla danego 
naboru w konkursie grantowym.


