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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 17/XI/2017  

Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Sierpeckie Partnerstwo”  

z dnia 8 czerwca 2017 roku 

 

 

Kryteria dla przedsięwzięcia 3.2.1. „Lokalne inicjatywy promujące dziedzictwo Ziemi 

Sierpeckiej” 

 

Lp.  Nazwa kryterium Punktacja  

1. Doświadczenie 

wnioskodawcy  

w zakresie realizacji 

projektów  

10 pkt –  wnioskodawca posiada udokumentowane doświadczenie  

w realizacji projektów finansowanych ze środków 

zewnętrznych 

0 pkt –    wnioskodawca nie posiada udokumentowanego 

doświadczenia w realizacji projektów finansowanych ze 

środków zewnętrznych 

2. Racjonalność i 

adekwatność 

nakładów   

 

5 pkt -  racjonalność i konieczność poniesienia wszystkich 

 kosztów została odpowiednio udokumentowana 

 (preferowane będą operacje, w których koszty są racjonalne  

 i znajdują swoje uzasadnienie w załączonych ofertach, 

 projektach, kosztorysach i innych dokumentach 

 potwierdzających przyjęty poziom cen) 

0 pkt -  zaplanowane koszty nie zostały odpowiednio 

 udokumentowane 

3. Kompletność 

złożonej 

dokumentacji grantu  

5 pkt – dokumentacja grantu jest kompletna na moment jej 

 złożenia do LGD (preferowane będą operacje zawierające 

 komplet wymaganych dokumentów, nie wymagające 

 uzupełnień) 

0 pkt – dokumentacja grantu nie jest kompletna na moment jej 

 złożenia do LGD 

4. Partnerstwo lokalne 

w realizacji projektu 

5 pkt –    projekt jest realizowany w partnerstwie z organizacją 

pozarządową lub grupą nieformalną lub jednostką 

samorządu lokalnego (porozumienie o partnerstwie) 

0 pkt –    projekt nie jest realizowany w partnerstwie (porozumienie  

o partnerstwie) 

5. Projekt zakłada 

promocję LGD  

i LSR 

10 pkt –  informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD 

„Sierpeckie Partnerstwo” na wszelkich materiałach 

informacyjnych opracowanych w ramach projektu 

5 pkt –    informacja o dofinansowaniu ze środków LSR LGD 

„Sierpeckie Partnerstwo” na stronie internetowej 

wnioskodawcy lub partnera projektu 

0 pkt –     operacja nie zakłada promocji LGD i LSR w ramach 

projektu 

 

Maksymalnie 15 pkt 

6. Wkład własny 

wnioskodawcy  

w kosztach realizacji 

10 pkt – wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego 

niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 5% 

5 pkt –   wnioskodawca zakłada wyższy poziom wkładu własnego 



projektu niż minimalny wkład określony w LSR o minimum 2% 

0 pkt –   wnioskodawca nie zakłada wyższego poziomu wkładu 

własnego niż minimalny wkład określony w LSR 

7.  Konsultacja wniosku 

o dofinansowanie 

operacji z biurem 

LGD 

Tak – 10 pkt – wniosek został skonsultowany w biurze LGD na  

  minimum 5 dni roboczych przed końcem trwania 

  naboru 

Nie – 0 pkt – na minimum 5 dni roboczych przed końcem  

          trwania naboru, wniosek nie został skonsultowany  

         w biurze LGD 

8. Czas realizacji 

operacji  

 

5 pkt – mniej niż 6 miesięcy włącznie (preferowane będą 

 operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 6 

 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie) 

0 pkt – powyżej 6 miesięcy  

Maksymalna liczba punktów:    65 pkt                       Minimalna liczba punktów: 35 pkt   

 

 


