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Załącznik do Uchwały Zarządu LGD Puszcza Knyszyńska z dnia 6.06.2018 

 

ZAŁĄCZNIK 2.1 

Do: Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD 

(WYCIĄG WYŁACZNIE W ZAKRESIE KONSULTOWANYCH KRYTERIÓW) 

 

 

WNIOSEK O ZMIANĘ LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY I WYBORU OPERACJI LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA - PUSZCZA 

KNYSZYŃSKA   

 



LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI (WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH TYPÓW NABORÓW) 

 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło 

weryfikacji: 

Uwagi uzasad

nienie 

I. Doradztwo LGD Preferuje się wnioskodawców 

korzystających ze wsparcia doradczego 

oferowanego przez Biuro LGD.  

LGD nie świadczy usługi doradczej w 

dwóch ostatnich dniach roboczych naboru.  

 

LGD nie przyznaje punktów w tym 

kryterium jeśli doradztwo odbyło się w 

dwóch ostatnich dniach roboczych naboru. 

 

 

 

10 pkt – wnioskodawca 

przynajmniej dwukrotnie 

korzystał z doradztwa 

prowadzonego przez Biuro 

LGD  (w zakresie, do 

którego wnioskodawca 

składa wniosek 

5 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 

Dokumentacja LGD 

(karta doradztwa,) 

Informację zawartą we wniosku o 

przyznanie pomocy potwierdza 

Biuro LGD 

Zaleceni

a 

pokontr

olne. 

IV. Komplementarność 

projektu z innymi 

projektami  

Preferuje się operacje 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 

3 pkt. – wnioskodawca 

wykazał komplementarność 

z innymi projektami  

0 pkt – wnioskodawca nie 

wykazał komplementarności 

z innymi projektami 

 

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR  + 

dodatkowe 

dokumenty 

wnioskodawcy 

potwierdzające 

komplementarność 

projektu   

Weryfikacji podlegać będzie 

powiązanie projektu z innymi 

przedsięwzięciami, zarówno tymi 

zrealizowanymi, jak też z tymi, 

które są w trakcie realizacji, lub 

które dopiero zostały 

zaakceptowane do 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 

Zaleceni

a 

pokontr

olne. 



 

innych działań realizowanych przez 

Wnioskodawcę, Beneficjenta lub inne 

podmioty. Należy wykazywać projekty 

powiązane logicznie ze sobą.  

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.  

 

LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI (SPECYFICZNE DOTYPU NABORU) 
 

 

XI. Miejsce realizacji 

operacji  

(Przedsięwzięcia: 

I.2.4; II.2.1;  

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Preferuje się operacje realizowane na 

terenie miejscowości zamieszkanych przez 

mniej niż 5 tys. mieszkańców.  

2 pkt - miejsce realizacji 

operacji w miejscowości 

zamieszkałej przez nie 

więcej mniej niż 5 tys. 

mieszkańców  

0 pkt - miejsce realizacji 

operacji w miejscowości 

zamieszkałej przez 5 tys. i 

więcej mieszkańców 

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR +  

 Dotyczy miejscowości, w tym 

również miejscowości będących 

jednostkami pomocniczymi gmin 

(sołectwa, dzielnice lub osiedla ), 

opisanych liczbą mieszkańców 

zamieszkałych wg stanu na dzień 

31 grudnia 2013 r., tj. 

zameldowanych na stałe lub 

czasowo. 

 

 

 

Zaleceni

a 

pokontr

olne. 


