10.06.2020
Załącznik do Uchwały Zarządu LGD Puszcza Knyszyńska z dnia 10.06.2020 r.
ZAŁĄCZNIK 2.1
Do: Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacjirealizowanych przez podmioty inne niż LGD
(WYCIĄG WYŁACZNIE W ZAKRESIE KONSULTOWANYCH KRYTERIÓW)

WNIOSEK O ZMIANĘ LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY I WYBORU OPERACJILOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA - PUSZCZA
KNYSZYŃSKA

LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI (WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH TYPÓW NABORÓW)
Kryterium:

Opis:

Punktacja:

Źródło
Uwagi:
weryfikacji:

I. Doradztwo LGD

Preferuje się wnioskodawców
korzystających ze wsparcia
doradczego oferowanego przez Biuro
LGD.
LGD nie przyznaje punktów w tym
kryterium jeśli doradztwo odbyło się
w dwóch ostatnich dniach roboczych
naboru.
Doradztwo będzie punktowane tylko
w przypadku, gdy będzie dotyczyło
wypełniania wniosku i
przygotowania załączników.

10 pkt – wnioskodawca przynajmniej
dwukrotnie korzystał z doradztwa
prowadzonego przez Biuro LGD (w
zakresie, do którego wnioskodawca
składa wniosek
5 pkt 3 pkt - wnioskodawca
jednokrotnie korzystał z doradztwa
prowadzonego przez Biuro LGD w
zakresie do którego wnioskodawca
składa wniosek
0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z
doradztwa prowadzonego przez Biuro
LGD w zakresie do którego
wnioskodawca składa wniosek, albo
skorzystał z doradztwa jedynie w
zakresie ogólnym dotyczącym danego
naboru.

Dokumentacja
LGD (karta
doradztwa,)
(Karta usługi
doradczej –
świadczonej w
biurze LGD)

II. Wkład własny
wnioskodawcy w
finansowanie
projektu

W ramach kryterium oceniana będzie
wielkość zaangażowanych środków
własnych wnioskodawcy w ramach
wkładu własnego w realizację
projektu. Premiowane będą projekty,
w których wnioskodawcy deklarują
wkład własny na poziomie wyższym
niż minimalny określony w LSR i
odpowiednim Programie.

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR

IV.

Preferuje się operacje

6 pkt - deklarowany wkład własny jest
wyższy od minimalnego o więcej niż
10 p.p.
4 pkt - deklarowany wkład własny jest
wyższy od minimalnego o wartość w
przedziale powyżej 5-10 p.p.
(włącznie)
2 pkt 3 pkt - deklarowany wkład
własny jest wyższy od minimalnego o
max 5 p.p. (włącznie) o wartość w
przedziale powyżej 5 p.p. do 10 p.p.
włącznie.
0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład
własny na minimalnym wymaganym
poziomie
3 pkt. – wnioskodawca wykazał

Wniosek o

Uzasadnienie zmian:

Informację zawartą we Zmniejszenie ilości i
wniosku o przyznanie
wagi punktów za
pomocy potwierdza Biuro doradztwo ponieważ w
LGD.
kolejnej fazie wdrażania
LSR i wraz z kolejnymi
konkursami z tych
samych przedsięwzięć
wiedza potencjalnych
Wnioskodawców jest
znacznie większa niż w
fazie początkowej i
wysokie premiowanie
dwóch doradztw jest
nieuzasadnione.
Dodatkowo
doprecyzowano zapisy
dotyczące opisu i źródła
weryfikacji.
Minimalna procentowa Zlikwidowano
wysokość wkładu
premiowanie wkładu
własnego podawana jest własnego poniżej 5 p.p.
oddzielnie dla każdego by wyeliminować
naboru w ramach każdego wykazywanie bardzo
działania.
niskiego wkładu
własnego tylko w celu
uzyskania punktów.

Weryfikacji podlegać

Doprecyzowanie

Komplementarność
projektu z innymi
projektami

komplementarne i zintegrowane z
innymi programami pomocowymi. W
ramach LSR można wskazać
komplementarność
międzyprogramową, terytorialną
bądź sektorową projektów LSR z
innymi projektami realizowanymi ze
środków europejskich (np. PROW
2014-2020, RPO 2014-2020,
programy współpracy
transgranicznej) lub innych (np. FIO,
Programy MKiDN), które zostały
zrealizowane lub są w trakcie
realizacji. Operacja może być
elementem szerszego
przedsięwzięcia, lub pozostawać w
związku z realizacja innych
projektów NSRO bądź innych działań
realizowanych przez Wnioskodawcę,
Beneficjenta lub inne podmioty.
Należy wykazywać projekty
powiązane logicznie ze sobą.

komplementarność z innymi
projektami
0 pkt – wnioskodawca nie wykazał
komplementarności z innymi
projektami

przyznanie
pomocy w
ramach LSR
+ dodatkowe
dokumenty
wnioskodawcy
potwierdzając
e
komplementar
ność projektu

będzie powiązanie
interpretacji kryterium.
projektu z innymi
przedsięwzięciami,
zarówno tymi
zrealizowanymi, jak też z
tymi, które są w trakcie
realizacji w szczególności
w następującym zakresie:
czy przy realizacji
projektu będą
wykorzystywane efekty
realizacji innego projektu,
czy nastąpi wzmocnienie
trwałości efektów jednego
przedsięwzięcia realizacją
innego, czy projekty są
adresowane do tej samej
grupy docelowej, tego
samego terytorium; czy
rozwiązują ten sam
problem; czy realizacja
jednego projektu jest
uzależniona od
przeprowadzenia innego
przedsięwzięcia; czy
projekt jest elementem
szerszej strategii
realizowanej przez szereg
projektów
komplementarnych; czy
projekt stanowi ostatni
etap szerszego
przedsięwzięcia lub
kontynuację wcześniej
realizowanych
przedsięwzięć.
Aby otrzymać punkty w
tym kryterium należy
podać m.in.tytuł/ tytuły

V. Oddziaływanie
operacji na grupę
defaworyzowaną
zidentyfikowaną w
LSR

Preferuje się wnioski oddziałujące
pozytywnie na grupę
defaworyzowaną. Identyfikacja grup
defaworyzowanych na obszarze LSR
znajduje się w Rozdziale III.
Diagnoza – opis obszaru i ludności.

VII. Zintegrowanie

Preferuje się operacje zapewniające
zintegrowanie podmiotów lub
zasobów lub celów.
Operacja zapewnia zintegrowanie
podmiotów, tj. będzie realizowana
przez podmioty z różnych sektorów;
jej realizacja zakłada współpracę
różnych podmiotów wykonujące
cząstkowe zadania składające się na
operację.

10 pkt – projekt pozytywnie oddziałuje
na grupę defaworyzowaną poprzez
wskazanie, że powyżej50% wszystkich
uczestników/odbiorców wsparcia w
ramach operacji stanowią osoby z
defaworyzacją określonego typu,
zgodnie z LSR.
5 pkt - pozytywne oddziaływanie
operacji na dwie ze zidentyfikow. grup
defaworyzowanych na obszarze LSR,
członkowie grup defaworyzowanych
nie mogą stanowić mniej niż 20%-50%
(włącznie) wszystkich uczestników/
odbiorców wsparcia w ramach
operacji.
3 pkt - pozytywne oddziaływanie
operacji na jedną ze zidentyfikow. grup
defaworyzowanych na obszarze LSR i
członkowie grup defaworyzowanych
nie mogą stanowić mniej niż 20%
wszystkich uczestników/ odbiorców
wsparcia w ramach operacji.
0 pkt - brak oddziaływania operacji na
grupę defaworyzow. na obszarze LSR
4 pkt - operacja zapewnia
zintegrowanie podmiotów lub zasobów
lub celów.
0 pkt - operacja nie zapewnia
zintegrowania

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR

projektów oraz
informację w jaki sposób
są one komplementarne
do projektu
wnioskodawcy.
Aby zostały spełnione
Zmniejszono wagę
przesłanki przyznania
kryterium poprzez
punktów, Wnioskodawca likwidację najwyższego
powinien w operacji
progu punktowego w
zaprojektować i opisać celu uzyskania bardziej
przynajmniej jeden typ racjonalnego podejścia
działania skierowany do Wnioskodawców do
grup defaworyzowanych tego kryterium.
w ramach operacji.
Dodatkowo
Dodatkowo członkowie doprecyzowano
grup defaworyzowanych interpretację kryterium.
nie mogą stanowić mniej
niż 20% wszystkich
uczestników/ odbiorców
wsparcia w ramach
operacji. Wnioskodawca
musi jasno określić do
jakiego typu/typów grup
defaworyzowanych
będzie kierował wsparcie.

Aby zostały spełnione
przesłanki realizacji
kryterium wnioskodawca
musi uzasadnić i
udokumentować
integrację podmiotów lub
zasobów lub celów.
Wnioskodawca musi
wskazać jakie zasoby lub
cele będzie integrował w

Usunięto punktowanie
integracji podmiotów,
by uniknąć dwukrotnego
premiowania
partnerstwa.
Dodatkowo
doprecyzowano
interpretację kryterium.

VIII. Partnerstwo

Operacja zapewnia zintegrowanie
zasobów, tj. zakłada jednoczesne
wykorzystanie różnych zasobów
lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc,
obiektów oraz elementów
stanowiących dziedzictwo
przyrodnicze,
historyczne, kulturowe.
Operacja zapewnia zintegrowanie
celów LSR, tj. w ramach operacji
realizowane będą cele LSR, które są
spójne, powiązane ze sobą oraz
wzajemnie się uzupełniają. Cele LSR
planowane do realizacji w ramach
operacji będą tworzyć logiczne
związki i wzajemnie na siebie
oddziaływać.
Preferuje się operacje realizowane w
partnerstwie podmiotów z różnych
sektorów, działających na obszarze
LSR. Ocenie podlega stopień, w
jakim partnerstwo w projekcie
przyczyni się do osiągnięcia
rezultatów projektu wyrażonych
poprzez wskaźniki monitorowania.

ramach operacji.
Wnioskodawca musi
również wskazać w jaki
sposób wykorzysta
zasoby w ramach
realizacji operacji i/lub
wskaże w jaki sposób
wymienione przez niego
cele logicznie się ze sobą
wiążą.

5 pkt – projekt realizowany jest w
partnerstwie instytucji integracji
społecznej z instytucją rynku pracy
i/lub organizacją pozarządową i/lub
podmiotem ekonomii społecznej i/lub
przedsiębiorstwem społecznym
3 pkt – projekt realizowany jest w
partnerstwie
0 pkt – projekt nie jest realizowany w
partnerstwie

Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR,
Umowa
partnerstwa

Aby otrzymać 5 pkt
projekt musi być
Doprecyzowano
zrealizowany w
interpretację kryterium.
partnerstwie instytucji
integracji społecznej z
instytucją rynku pracy
i/lub organizacją
pozarządową i/lub
podmiotem ekonomii
społecznej i/lub
przedsiębiorstwem
społecznym.
Jeśli projekt jest
realizowany w innym
partnerstwie otrzymuje 3
pkt.
Jeśli projekt nie jest
realizowany w
partnerstwie– otrzymuje 0
pkt.
Aby otrzymać punkty w
tym kryterium wniosek

musi zawierać opis
partnerstwa i musi być
dołączona umowa
partnerstwa (PROW,
EFRR).
Opis partnerstwa i umowa
partnerstwa muszą
zawierać podział
obowiązków między
partnerami oraz logiczny
opis zadań, za które
odpowiedzialni są
poszczególni Partnerzy w
związku z realizacją
operacji/działań.

LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI (SPECYFICZNE DOTYPU NABORU)
X. Powstanie
dodatkowych
nowych miejsc
pracy
(Przedsięwzięcia:
II.1.1; II.1.2
LSR LGD Puszcza
Knyszyńska)

Preferuje się operacje zakładające
tworzenie nowych miejsc pracy w
ciągu całego okresu trwałości
projektu ponad minimum wymagane
dla danego typu operacji. Do
wyliczeń stosuje się metodę RJR
(Rocznych Jednostek Roboczych).

7 9 pkt - powyżej 2.50
6 8 pkt - w ilości powyżej 2.00 do 2.50
5 7 pkt - w ilości powyżej 1.50 do 2.00
4 6 pkt - w ilości powyżej 1.00 do
1.50
3 5 pkt - w ilości powyżej 0.50 do 1.00
0 pkt - w ilości od 0 do 0.5

XII. Branże
kluczowe
(Przedsięwzięcia:
II.1.1; II.1.2; II.1.3
LSR LGD Puszcza
Knyszyńska)

Preferuje się projekty w ramach
których wnioskodawca działa lub
planuje otwarcie działalności
gospodarczej w jednym z sektorów
ważnych dla rozwoju regionu.

3 pkt - projekt zakłada uzyskanie
wsparcia w jednej z branż kluczowych
dla regionu
0 pkt – projekt nie zakłada uzyskania
wsparcia w jednej z branż kluczowych
dla regionu

Aby przyznać punkty
Zwiększono wagę
wnioskodawca we
punktową za tworzenie
wniosku ujął w
dodatkowych miejsc
przejrzysty sposób ilość pracy.
miejsc pracy, które
zostaną utworzone w
ramach realizacji operacji
w przeliczeniu na etaty
średnioroczne w okresie
minimum 2 lat – premie,
3 lat – rozwój
przedsiębiorczości po
rozliczeniu projektu.
Wniosek o
Projekt w całości musi
Usunięto w ramach
dofinansowani zakładać rozwój
kryterium
e + budżet
wnioskodawcy w jednej z przedsięwzięcie II.1.3
branż szczególnie
Bezzwrotne wsparcie
ważnych dla rozwoju
dla osób zamierzających
regionu:
rozpocząć prowadzenie
- rekreacja
działalności
Wniosek o
przyznanie
pomocy w
ramach LSR

XIII.
Wykorzystanie
zasobów lokalnych
(Przedsięwzięcia:
II.1.1; II.1.2; II.1.3
LSR LGD Puszcza
Knyszyńska)

Preferowane są operacje których
celem jest wytwarzanie
produktów/świadczenie usług w
oparciu o zasoby lokalne.

Wykorzystanie zasobów lokalnych:
3 pkt –wykorzystane są co najmniej 3
zasobów lokalnych zasoby lokalne;
2 pkt –wykorzystane są co najmniej 2
zasoby lokalne
1 pkt – wykorzystany jest co najmniej
1 zasób lokalny
0 pkt – projekt nie wykorzystuje
żadnych zasobów lokalnych

XV. Wzrost
przedsiębiorczości

Preferowane będą premie na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej ze środków PROW dla

3 pkt 6 pkt – osoba składająca wniosek
o rozpoczęcie działalności
gospodarczej jest defaworyzowana na

- turystyka
gospodarczej (EFS),
- usługi prozdrowotne
ponieważ
- usługi rehabilitacyjne przedsięwzięcie
- usługi uzdrowiskowe
dotyczy operatorów, a
- przetwórstwo rolno – nie bezpośrednich
spożywcze
beneficjentów pomocy.
- przetwórstwo drzewne
- silvereconomy
Wniosek o
Aby przyznać punkty
Usunięto w ramach
dofinasowanie wnioskodawca musi
kryterium
posiadać/planować jeden przedsięwzięcie II.1.3
z następujących rodzajów Bezzwrotne wsparcie
działalności gospodarczej:dla osób zamierzających
usługi prozdrowotne;
rozpocząć prowadzenie
usługi rehabilitacyjne;
działalności
usługi gastronomiczne; gospodarczej (EFS),
campingi i pola
ponieważ
namiotowe oraz
przedsięwzięcie
wypożyczalnie sprzętu
dotyczy operatorów, a
turystycznego;
nie bezpośrednich
wykorzystanie produktów beneficjentów pomocy.
pochodzących z
Dodatkowo
gospodarstw
doprecyzowano
ekologicznych; rzemiosło interpretację kryterium.
lokalne, z dziedziny
„silvereconomy”; inne
innowacyjne, w których
udowodni wykorzystanie
zasobów lokalnych..
Wnioskodawca musi
wskazać jakie zasoby i w
jaki sposób wykorzysta je
w ramach realizacji
operacji/ podstawowego
profilu działalności.
Wniosek o
Przynależność do grupy Zwiększono wagę
dofinasowanie defaworyzowanej będzie punktową kryterium, by
+
weryfikowana na
przedsięwzięcie

wśród grup
defaworyzowanych
(Przedsięwzięcie:
II.1.1. LSR LGD
Puszcza
Knyszyńska)

osób defaworyzowanych na rynku
pracy (bezrobotni, niepełnosprawni)
oraz osób poniżej 29 roku życia.

rynku pracy lub jest osobą poniżej 29
roku życia.
0 pkt – osoba składająca wniosek o
rozpoczęcie działalności gospodarczej
nie jest osobą defaworyzowaną na
rynku pracy (jest osobą bezrobotną
nieprzerwanie przez okres dłuższy niż
6 miesięcy do dnia złożenia wniosku
lub jest osobą niepełnosprawną) lub
osobą poniżej 29 roku życia

zaświadczenie podstawie oświadczenia/ skuteczniej
zaświadczenia z
oddziaływało na osoby
właściwej instytucji.
defaworyzowane na
Wnioskodawcy.
rynku pracy.
Aby otrzymać punkty w Dodatkowo
ramach tego kryterium
doprecyzowano
należy udokumentować interpretację kryterium.
przynależność do grupy
defaworyzowanej
zgodnej z LSR:
- osoby bezrobotne muszą
przedstawić
Zaświadczenie o
pozostawaniu w Rejestrze
Bezrobotnych przez okres
dłuższy niż 6 miesięcy.
- osoby niepełnosprawne
zaświadczenie o stopniu
niepełnosprawności.

XXXIII. Okres
zameldowania
wnioskodawcy na
terenie LGD Puszcza
Knyszyńska
II.1.1

Preferuje się stałych mieszkańców
obszaru
LGD.
Premiuje
się
wnioskodawców
związanych
z
obszarem min. 2 lata i więcej.

10
pkt
Wnioskodawca
udokumentował
nieprzerwane
zameldowanie na pobyt stały lub
czasowy na obszarze objętym LSR
powyżej 4 lat licząc do dnia złożenia
wniosku.

Zaświadczenie
z właściwej
Ewidencji
Ludności,
wskazujące
okres
zameldowania
na pobyt stały
lub czasowy.

5 pkt - Wnioskodawca udokumentował
nieprzerwane zameldowanie na pobyt
stały lub czasowy na obszarze objętym
LSR powyżej 2 lat licząc do dnia
złożenia wniosku.
0 pkt - Wnioskodawca nie
udokumentował nieprzerwanego
zameldowania na pobyt stały lub
czasowy na obszarze objętym LSR
powyżej 2 lat licząc do dnia złożenia
wniosku.

Aby otrzymać punkty w
tym kryterium należy
dostarczyć aktualne na
dzień składania wniosku
Zaświadczenie z
właściwej Ewidencji
Ludności, wskazujące
okres zameldowania na
pobyt stały lub czasowy.

Wprowadzono nowe
kryterium w celu
premiowania
Wnioskodawców trwale
związanych miejscem
zamieszkania/zameldow
ania z obszarem LGD.
Jest to bardzo istotne w
przypadku obszaru
LGD Puszcza
Knyszyńska położonego
w bezpośrednim
sąsiedztwie miasta
Białystok.

