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Supraśl, 25.06.2020 r. 

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych  

dotyczących zmian w Lokalnych Kryteriach Oceny i Wyboru Operacji Lokalnej Grupy 
Działania – Puszcza Knyszyoska 

 
 

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt.2 części 2. „Procedura ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji 

realizowanych przez podmioty inne niż LGD” „Procedur oceny i wyboru operacji w ramach LSR 2014-

2020 Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyoska” w dniu 10.06.2018 r. Zarząd LGD Puszcza 

Knyszyoska złożył wniosek o zmianę Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji i podjął Uchwałę nr 

IV/1/20 w sprawie zmiany w Lokalnych Kryteriach Oceny i Wyboru Operacji Lokalnej Grupy Działania 

– Puszcza Knyszyoska.  

Zgłoszone zmiany zostały opublikowane na stronie www.puszczaknyszynska.org w dniu 10.06.2020 r. 

oraz wysłane drogą mailową do wszystkich członków LGD Puszcza Knyszyoska.Jednocześnie 

zamieszczona została informacja o zmianach kryteriów na tablicy ogłoszeo w biurze LGD Puszcza 

Knyszyoska z możliwością zgłaszania uwag poprzez skrzynkę podawczą. Konsultacje społeczne trwały 

od dnia 10.06.2020 r. do dnia 24.06.2020 r.  

 W dniu 22.06.2020 r. drogą mailową wpłynęła jedna uwaga dotycząca omyłki w kryterium XV. 

Wzrost przedsiębiorczości wśród grup defaworyzowanych.  Zauważono omyłkę w opisie punktacji 

tego kryterium i uwaga ta została uwzględniona we wniosku o zmianę lokalnych kryteriów oceny i 

wyboru operacji Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyoska. Skorygowany wniosek stanowi 

załącznik do niniejszego sprawozdania z konsultacji społecznych. 

Ponadto nie wniesiono żadnych uwag. 

W związku z powyższym w dniu 25.06.2020 r. Zarząd LGD Puszcza Knyszyoska przedstawi Radzie 

niniejsze sprawozdanie wraz z wnioskiem o zmianę lokalnych kryteriów oceny i wyboru operacji 

Lokalnej Grupy Działania – Puszcza Knyszyoska, z prośbą o wydanie opiniiw trybie obiegowym, w 

przedmiocie zmian w Lokalnych Kryteriach Oceny i Wyboru Operacji Lokalnej Grupy Działania – 

Puszcza Knyszyoska. 

 

 

 

Lista załączników: 
1. Uwaga z dnia 22.06.2020 r.  zgłoszona drogą mailowa w trakcie trwania konsultacji społecznych. 
2. Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów oceny i wyboru operacji Lokalnej Grupy Działania - Puszcza 
Knyszyoska z dnia 25.06.2020 r. 


