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Załącznik nr 4 do Regulaminu Konkursu Grantowego 

 

Kryteria wyboru wniosków o przyznanie grantu 

 

 

Lp. Kryterium Punktacja Opis kryterium/uwagi 

1.  

Spójność i jakość 

wniosku oraz 

racjonalny budżet 

2 pkt -  spójność i racjonalność: celów, opisu zadań i 

budżetu 

0 pkt - wniosek jest niespójny pod względem: celów, opisu 

operacji i budżetu 

Kryterium preferuje wybór wniosków przygotowanych rzetelnie, a tym 

samym dających szansę na osiągnięcie założonych celów.  

Weryfikowane na podstawie wniosku o przyznanie grantu. 

Cele i zadania zawarte w opisie są odzwierciedlone w budżecie i 

opierają się na racjonalnych założeniach.  

2.  
Wykorzystanie 

lokalnych zasobów 

2 pkt - wykorzystuje potencjał przyrodniczo-kulturowy i 

aktywność mieszkańców 

1 pkt - wykorzystuje potencjał przyrodniczo-kulturowy lub 

aktywność mieszkańców 

0 pkt - nie wykorzystuje potencjału przyrodniczo-

kulturowego ani aktywności mieszkańców 

Preferuje operacje, które wykorzystują potencjał przyrodniczo-

kulturowy oraz aktywność mieszkańców. Sprzyja integrowaniu działań  

na rzecz rozwoju regionu i turystyki. 

3.  Promocja obszaru 

1 pkt - umieszczenie informacji o operacji i logotypu LGD 

„PIT” na stronie internetowej lub na Facebooku 

grantobiorcy  

1 pkt - umieszczenie informacji o operacji w mediach 

1 pkt - wykorzystanie w tytule operacji nazwy Lokalna 

Grupa Działania „Partnerstwo Integracja Turystyka” lub 

pochodnej  

0 pkt - brak wpływu na promocję LGD „PIT” 

Preferuje operacje,  które wpływają na promocję regionu LGD „PIT” i 

zwiększają identyfikowalność regionu oraz LGD. W przypadku 

umieszczania informacji w mediach oraz na stronach  

internetowych/FB grantobiorca określa konkretne tytuły wydawnictw, 

prasy i adresy portali internetowych oraz ilości planowanych do 

umieszczenia informacji. Weryfikowane na podstawie wniosku o 

przyznanie grantu. 

4.  
Wysokość 

dofinansowania 

2 pkt - operacja zakłada dofinansowanie do 2 000 zł  

0 pkt - operacja zakłada dofinansowanie powyżej 2 000 zł  
Kryterium zapewniające większą ilość zrealizowanych grantów.  

Maksymalna ilość punktów do uzyskania: 9. 

Minimalna ilość punktów jaką musi otrzymać operacja, by zostać uznaną za spełniającą lokalne kryteria wyboru: 3. 

http://www.lgdpit.pl/

