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Informowanie o obszarze, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 

Lokalne kryteria oceny operacji Definicja Ilość 
punktów 

Wnioskodawca jest organizacją pozarządową 
Tak – 3pkt. 
Nie – 0 pkt 

Zaplanowana kampania jest adresowana do 
mieszkańców obszaru 
Tak – 2 pkt 
Nie - 0 pkt 

Wnioskowana kwota pomocy: 
Nie przekracza 15 tys. – 5 pkt 
Przekracza 15 tys. – 0 pkt. 

Wniosek jest pierwszym złożonym przez 
Wnioskodawcę w tym naborze 
Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

Wniosek dotyczy projektu obejmującego więcej, niż 
jedną miejscowość 
Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

 
Wnioskodawca przewidział i opisał sposób promocji 
LGD „Trakt Piastów” w trakcie realizacji operacji 
Tak – 5 pkt 
Nie – 0 pkt. 

 
 
 

Projekt przewiduje udział społeczności lokalnej: 
Na etapie planowania i realizacji – 3 pkt 
Na etapie realizacji – 1 pkt. 
Nie przewiduje udziału społeczności – 0 pkt. 

 

 
Projekt jest spójny? 
Tak – 5 pkt. 
Nie – 0 pkt. 

 

 
Planowane koszty są racjonalne, rynkowe i 
uzasadnione zakresem operacji? 
Tak – 3 pkt 
Nie – 0 pkt 

 
Razem maximum - 36 

Organizacja pozarządowa wpisana do KRS 
lub rejestru starosty 

 
W opisie operacji należy wskazać w jaki 
sposób informacje dotrą przede 
wszystkim o do osób zamieszkujących 
obszar LGD 

Kwota weryfikowana na podstawie 
prawidłowego oświadczenia 
wnioskodawcy. 

Dane weryfikowane na podstawie 
rejestru złożonych wniosków. 

 

 
Decydujące są zapisy merytoryczne 
kampanii oraz sposób dystrybucji 
informacji. Samo wykorzystanie mediów 
elektronicznych nie jest jednoznaczne z 
objęciem projektem więcej, niż jedną 
miejscowość 

Informacje pozyskane z formularza 
wniosku. Punkty zostaną przyznane, jeżeli 
wnioskodawca zaplanuje, iż uczestnicy i 
odbiorcy zadania w sposób jednoznaczny 
będą kojarzyli LGD „Trakt Piastów” jako 
grantodawcę zadania, w tym 
wykorzystane zostanie logo LGD 
W związku ze stosowaniem metod 
partycypacyjnych w przygotowaniu i 
wdrażaniu LSR premiuje się te projekty, 
które wpisują się ten nurt pracy ze 
społecznością lokalną. Może to być 
również udział elektroniczny. 

Przez spójność projektu rozumie się 
logiczną zależność pomiędzy wynikami 
diagnozy potrzeb, zaplanowanymi celami 
projektu oraz gwarantującymi ich 
osiągnięcie środkami realizacji. 

Dla kosztów o parametrach indywidualnie 
przygotowanych na potrzeby zadania, 
załączono zapytania ofertowe, koszty są 
uzasadnione w opisie, podano jednostki i 
parametry zadań. 

Minimalna liczba punktów -18 

 


