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Załącznik do Uchwały Zarządu LGD Puszcza Knyszyńska z dnia 12.03.2021r. 

 

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 (SPECYFICZNE DOTYPU NABORU) 

 

Kryterium: Opis: Punktacja: 

Źródło 

weryfika

cji: 

Uwagi Uzasadnienie zmian 

X. Powstanie 

dodatkowych 

nowych miejsc 

pracy   

(Przedsięwzięci

a: 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).   

9 pkt - powyżej 

2.50           

8 pkt - w ilości 

powyżej 2.00 do 

2.50  

7 pkt - w ilości 

powyżej 1.50 do 

2.00   

6 pkt - w ilości 

powyżej 1.00  do 

1.50  

5 pkt - w ilości 

powyżej 0.50 do 

1.00 

0 pkt - w ilości od 

0 do 0.5              

Wniosek o 

przyznanie 

pomocy w 

ramach 

LSR 

Aby przyznać punkty 

wnioskodawca we 

wniosku ujął w 

przejrzysty sposób ilość 

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. 

Rezygnacja z tego kryterium wynika z nowelizacji rozporządzenia 

MRiRW z dn. 2 września 2020 r. zmieniającej rozporządzenie w 

sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" (Dz.U. poz. 1555). Stosowanie dotychczasowego 

kryterium punktującego tworzenie dodatkowych miejsc pracy ponad 

wymagane minimum jest obecnie niezasadne.  

Beneficjenci, nawet jeśli otrzymają punkty w tym zakresie na etapie 

oceny w LGD, mogą potem zrezygnować z utrzymania tych miejsc 

pracy. Warunkiem jest utrzymanie minimum punktowego 

ustalonego przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

przyznanie pomocy, z wyłączeniem tego kryterium. 

Rezygnacja z tego kryterium pozwoli więc na równe traktowanie 

wszystkich Wnioskodawców.  

 


