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ZAŁĄCZNIK2.1 

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

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI – Opis kryteriów 

Lista kryteriów, spośród których będą wybierane kryteria do oceny poszczególnych przedsięwzięć LSR LGD Puszcza Knyszyńska 

Kryteria I-VIII: kryteria wspólne we wszystkich kartach oceny 

Kryteria IX-XXXII: kryteria indywidualnie przypisane do poszczególnych rodzajów operacji 

LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI (WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH TYPÓW NABORÓW) 

 

Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło 

weryfikacji: 

Uwagi 

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. 

 

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 usługi 

doradczej – 

świadczonej w biurze 

LGD) 

Informację zawartą we wniosku o 

przyznanie pomocy potwierdza Biuro 

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. 

6 pkt - deklarowany wkład 

własny jest wyższy od 

minimalnego o więcej niż 10 

p.p.   

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

Minimalna procentowa wysokość wkładu 

własnego podawana jest oddzielnie dla 

każdego naboru w ramach każdego 

działania.  



Premiowane będą projekty, w których 

wnioskodawcy deklarują wkład własny na 

poziomie wyższym niż minimalny 

określony w LSR i odpowiednim 

Programie.  

3 pkt - deklarowany wkład 

własny jest wyższy od 

minimalnego  o wartość w 

przedziale powyżej 5 p.p. do 

10 p.p. włącznie. 

0 pkt - wnioskodawca 

deklaruje wkład własny na 

minimalnym wymaganym 

poziomie                            

 

III. Wpływ operacji  na 

poprawę stanu 

środowiska 

naturalnego lub 

klimatu obszaru LSR 

Preferuje się operacje mające pozytywny 

wpływ na stan środowiska naturalnego lub 

klimat obszaru LSR. 

Przez operacje mające pozytywny wpływ na 

stan środowiska naturalnego rozumie się 

operacje zmniejszające emisję hałasu, 

innych zanieczyszczeń środowiska lub 

promieniowania poprzez modernizację 

dotychczasowego źródła emisji lub 

zastąpienie go innym urządzeniem, 

maszyną, środkiem  transportu lub 

rozwiązaniem technicznym. 

Przez operacje mające pozytywny wpływ 

rozumie się także operacje zawierające 

komponent edukacyjny w zakresie ekologii; 

zawierające komponent czynnej ochrony 

przyrody oraz przyczyniające się do 

ochrony obszarów przyrodniczo cennych, 

np. poprzez kanalizowanie ruchu 

turystycznego.  

3 pkt - operacja pozytywnie 

wpływa na poprawę stanu 

środowiska naturalnego lub 

klimatu obszaru LSR. 

0 pkt -  operacja ma 

neutralny wpływ na poprawę 

stanu środowiska 

naturalnego lub klimatu 

obszaru LSR. 

                                              

              

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

Aby otrzymać 3 pkt. operacja musi 

zakładać pozytywny efekt ekologiczny w 

jednym z obszarów: 

- przyczyniać się doochrony i poprawy 

jakości środowiska naturalnego i/lub 

redukcji emisji CO2 i/lub, hałasu i/lub 

promieniowania, itp. 

- zawierać komponent edukacyjny w 

zakresie ekologii stanowiący jeden z 

głównych celów realizacji projektu oraz 

na który przeznaczono nie mniej niż 20% 

wartości projektu; 

- zawierać komponent czynnej ochrony 

przyrody, stanowiący nie mniej niż 40% 

budżetu projektu; 

- zawierać komponent działań dotyczący 

kanalizowania ruchu turystycznego na 

obszarach cennych przyrodniczo, 

stanowiący nie mniej niż 60% budżetu 

projektu.  

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, 

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 realizacjiw 

szczególności w następującym zakresie: 

czy przy realizacji projektu będą 

wykorzystywane efekty realizacji innego 

projektu, czy nastąpi wzmocnienie 

trwałości efektów jednego 

przedsięwzięcia realizacją innego, czy 



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.  

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 projektów 

oraz informację w jaki sposób są one 

komplementarne do projektu 

wnioskodawcy. 

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. 

5 pkt - pozytywne 

oddziaływanie operacji na 

dwie ze zidentyfikow. grup 

defaworyzowanych na 

obszarze LSR, członkowie 

grup defaworyzowanych nie 

mogą stanowić mniej niż 

20% 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 

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

Aby zostały spełnione przesłanki 

przyznania punktów, Wnioskodawca 

powinien w operacji zaprojektować i 

opisać przynajmniej jeden typ działania 

skierowany do grup defaworyzowanych 

w ramach operacji. Dodatkowo 

członkowie grup defaworyzowanych 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. 



defaworyzow. na obszarze 

LSR 

VI. Innowacyjność 

operacji  

Preferuje się operacje innowacyjne.  

Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie 

nowego na danym obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, procesu, 

organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania 

istniejących lokalnych zasobów 

przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych, czy społecznych.  

 

6 pkt - innowacyjność 

operacji na poziomie 

obszaru LSR (wszystkich 

gmin członkowskich LGD) 

3 pkt - innowacyjność 

operacji na poziomie 

Wnioskodawcy/Beneficjenta

/Gminy członkowskiej LGD 

jako miejsca realizacji 

operacji  

0 pkt –brak wykazanej 

innowacyjności operacji 

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

Przez innowacyjność należy rozumieć 

zastosowanie lub wprowadzenie nowych 

lub ulepszonych produktów, procesów 

(technologii), metod organizacji lub 

marketingu poprzez praktyczne 

wykorzystanie lokalnych zasobów 

unikalnych i charakterystycznych na 

obszarze LSR (przyrodniczych, 

historycznych, kulturowych czy 

społecznych). Innowacyjne może być ich 

nietypowe, niestandardowe 

wykorzystanie czy promocja. 

VII. Zintegrowanie  

 

Preferuje się operacje zapewniające 

zintegrowanie zasobów lub celów.  

 

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. 

4 pkt - operacja zapewnia 

zintegrowanie zasobów lub 

celów. 

0 pkt - operacja nie 

zapewnia zintegrowania 

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

Aby zostały spełnione przesłanki 

realizacji kryterium wnioskodawca musi 

uzasadnić i udokumentować integrację 

zasobów lub celów.  

Wnioskodawca musi wskazać jakie 

zasoby lub cele będzie integrował w 

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. 

VIII. Partnerstwo  Preferuje się operacje realizowane w 

partnerstwie podmiotów działających na 

obszarze LSR. Ocenie podlega stopień, w 

jakim partnerstwo w projekcie przyczyni się 

do osiągnięcia rezultatów projektu. 

 

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 

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR, Umowa 

partnerstwa 

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 



3 pkt – projekt realizowany 

jest w partnerstwie 

0 pkt – projekt nie jest 

realizowany w partnerstwie  

 

realizacją operacji/działań. 

 

 

LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI (SPECYFICZNE DOTYPU NABORU) 
 

IX. Wpływ operacji na 

poprawę atrakcyjności 

turystycznej 

obszaru       

(Przedsięwzięcia:I.2.2; 

I.2.3; I.2.4; II.1.1; 

II.1.2; II.1.3; II.2.1; 

II.2.2; II.2.3; III.1.1; 

III.1.2; III.2.3  

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska)      

Preferuje się operacje mające pozytywny 

wpływ na poprawę atrakcyjności 

turystycznej obszaru. Przez operacje mające 

pozytywny wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie 

się operacje polegające na wybudowaniu 

lub wyremontowaniu obiektu, który 

zwiększy ofertę turystyczną miejscowości; 

zakupie sprzętu, urządzeń lub wyposażenia 

lokalu użytkowego, które zwiększą ofertę 

turystyczną miejscowości;lub /i 

zrealizowaniu działań promocyjnych i 

aktywizujących, które mogą mieć  

pozytywny wpływ na wizerunek 

turystyczny miejscowości; rozwinięciu 

działalności okołoturystycznej.  

3 pkt - operacja pozytywnie 

wpływa na poprawę 

atrakcyjności turystycznej 

obszaru          

0 pkt -  operacja ma 

neutralny wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej 

obszaru                                  

                          

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

Aby otrzymać punkty w tym kryterium 

należy realizować operacje z zakresu 

działań prozdrowotnych i/lub 

rekreacyjnych i/lub turystycznych mające 

bezpośredni wpływ na poprawę 

atrakcyjności turystycznej obszaru.  

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).   

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. 

XI. Miejsce realizacji 

operacji  

(Przedsięwzięcia: 

Preferuje się operacje realizowane na 

terenie miejscowości zamieszkanych przez 

mniej niż 5 tys. mieszkańców.  

2 pkt - miejsce realizacji 

operacji w miejscowości 

zamieszkałej przez mniej niż 

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR +  

 Dotyczy miejscowości, w tym również 

miejscowości będących jednostkami 

pomocniczymi gmin (sołectwa, dzielnice 



I.2.4; II.2.1;  

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

5 tys. mieszkańców  

0 pkt - miejsce realizacji 

operacji w miejscowości 

zamieszkałej przez 5 tys. i 

więcej mieszkańców 

lub osiedla ), opisanych liczbą 

mieszkańców zamieszkałych wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2013 r., tj. 

zameldowanych na stałe lub czasowo. 

 

 

 

XII. Branże kluczowe 

(Przedsięwzięcia: 

II.1.1; II.1.2; 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  

 

Wniosek o 

dofinansowanie + 

budżet 

Projekt w całości musi zakładać rozwój 

wnioskodawcy w jednej z branż 

szczególnie ważnych dla rozwoju 

regionu: 

- rekreacja  

- turystyka 

- usługi prozdrowotne 

- usługi rehabilitacyjne 

- usługi uzdrowiskowe 

- przetwórstwo rolno – spożywcze 

- przetwórstwo drzewne 

- silvereconomy 

XIII. Wykorzystanie 

zasobów lokalnych 

(Przedsięwzięcia: 

II.1.1; II.1.2; 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 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 

Wniosek o 

dofinasowanie 

Aby przyznać punkty wnioskodawca 

musi posiadać/planować jeden z 

następujących rodzajów działalności: 

usługi prozdrowotne; usługi 

rehabilitacyjne; usługi gastronomiczne; 

campingi i pola namiotowe oraz 

wypożyczalnie sprzętu turystycznego; 

wykorzystanie produktów pochodzących 

z gospodarstw ekologicznych; rzemiosło 

lokalne, z dziedziny „silvereconomy”. 

Wnioskodawca musi wskazać jakie 

zasoby i w jaki sposób wykorzysta je w 

ramach realizacji operacji/ podstawowego 

profilu działalności. 

 

XIV. Miejsce realizacji 

operacji poza gminami 

LGD należącymi do 

aglomeracji 

Preferowane są operacje realizowane na 

obszarze LGD, leżącym poza gminami 

wchodzącymi w skład aglomeracji 

białostockiej: Gródek, Knyszyn, 

3 pkt – operacja jest 

realizowana na obszarze 

gmin Czarna Białostocka, 

Gródek, Knyszyn, 

Wniosek o 

dofinasowanie 

Aby uzyskać 3 pkt: 

 - W przypadku gdy wnioskodawcą jest 

osobą fizyczną (II.1.1): miejsce 

zamieszkania znajduje się na obszarze 



białostockiejlub 

należącymi do 

aglomeracji 

białostockiej i nie 

graniczącymi z 

miastem Białystok 

(Przedsięwzięcia: 

II.1.1; II.1.2; LSR 

LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Jasionówka, Michałowo lub należącymi 

do aglomeracji białostockiej i nie 

graniczącymi z miastem Białystok, tj. na 

obszarze gminy Czarna Białostocka. 

Jasionówka, Michałowo. 

0 pkt - operacja nie jest 

realizowana na obszarze 

gmin Czarna Białostocka, 

Gródek, Knyszyn, 

Jasionówka, Michałowo. 

objętym LSR, na  obszarze gminCzarna 

Białostocka, Gródek, Knyszyn, 

Jasionówka, Michałowo,  

- W przypadku gdy wnioskodawcą jest 

osoba fizyczna wykonująca działalność 

gospodarczą (II.1.2): miejsce oznaczone 

adresem, pod którym osoba fizyczna 

wykonuje działalność gospodarczą 

znajduje się na obszarze objętym LSR, na  

obszarze gminCzarna Białostocka, 

Gródek, Knyszyn, Jasionówka, 

Michałowo. 

XV. Wzrost 

przedsiębiorczości 

wśród grup 

defaworyzowanych 

(Przedsięwzięcie: 

II.1.1. LSR LGD 

Puszcza Knyszyńska) 

Preferowane będą premie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej ze środków 

PROW dla osób defaworyzowanych na 

rynku pracy (bezrobotni, niepełnosprawni) 

oraz osób poniżej 29 roku życia.  

6 pkt – osoba składająca 

wniosek o rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

jest defaworyzowana na 

rynku pracy (jest osobą 

bezrobotną nieprzerwanie 

przez okres dłuższy niż 6 

miesięcy do dnia złożenia 

wniosku lub jest osobą 

niepełnosprawną)  lub jest 

osobą poniżej 29 roku życia. 

  

0 pkt – osoba składająca 

wniosek o rozpoczęcie 

działalności gospodarczej 

nie jest osobą 

defaworyzowaną na rynku 

pracy lub osobą poniżej 29 

roku życia. 

Wniosek o 

dofinasowanie + 

zaświadczenie 

Przynależność do grupy 

defaworyzowanej będzie weryfikowana 

na podstawie zaświadczenia  z właściwej 

instytucji.  

Aby otrzymać punkty w ramach tego 

kryterium należy udokumentować 

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. 

 

XVI. Doświadczenie 

wnioskodawcy w 

realizacji projektów z 

EFS  

(Przedsięwzięcie: 

II.1.3 LSR LGD 

Puszcza Knyszyńska) 

Preferowane są projekty tych wykonawców, 

którzy sami lub ich partnerzy posiadają 

minimum dwuletnie doświadczenie w 

realizacji projektów z dofinansowaniem 

EFS. 

3 pkt - wnioskodawca lub 

partner posiada min. 2 letnie 

doświadczenie w realizacji 

projektów z 

dofinansowaniem EFSw 

zakresie bezzwrotnych 

dotacji 

0 pkt – brak doświadczenia 

Wniosek o 

dofinasowanie 

Wnioskodawca lub partner musi wpisać 

we wniosku o dofinansowanie 

doświadczenie minimum 2 letnie w 

którym potwierdzizrealizowanie 

przynajmniej jednego projektu z 

dofinansowaniem EFS, polegającego na 

udzieleniu bezzwrotnych dotacji. 

Minimum informacji jakie muszą być 



opisanego powyżej  

 

zawarte we wniosku: tytuł projektu, 

budżet, numer działania EFS z którego 

projekt był realizowany, stopień realizacji 

wskaźników. 

XVII. Sytuacja 

ekonomiczna 

wnioskodawcy 

(Przedsięwzięcie: 

II.1.3 LSR LGD 

Puszcza Knyszyńska) 

Preferowane są projekty tych 

wnioskodawców/partnerów którzy 

posiadają stabilną sytuację ekonomiczną 

wyrażoną wysokością obrotów. 

2 pkt - wnioskodawca lub 

partner posiada obroty z 

ostatniego zamkniętego roku 

obrachunkowego równe lub 

większe niż 

kwotadofinansowania 

projektu  

0 pkt – obroty mniejsze niż 

określone powyżej  

 

Wniosek o 

dofinansowanie  

Weryfikowane są zapisy w części 

opisowej wniosku. 

XVIII. Wielkość sieci 

współpracujących 

przedsiębiorstw 

lokalnych 

(Przedsięwzięcie: 

III.1.2. LSR LGD 

Puszcza Knyszyńska) 

Preferuje się operacje skupiające jak 

najwięcej podmiotów.  

 3 pkt - projekt zakłada 

współpracę 6 i więcej  

podmiotów  

1 pkt - projekt zakłada 

współpracę  3 - 5 

podmiotów  

0 pkt – projekt zakłada 

współpracę 2 podmiotów.  

Wniosek o 

dofinansowanie + 

wstępne 

porozumienie o 

współpracy 

Niemożliwe jest przyznanie punktów w 

przypadku braku porozumienia lub 

innego dokumentu określającego 

uczestników sieci, pod którym podpisani 

są jej planowani uczestnicy. 

Porozumienie nie ogranicza 

przystępowania do niego kolejnych 

uczestników. 

XIX. Realizacja 

operacji przez 

partnerów społecznych 

lub organizacje 

pozarządowe(Przedsię

wzięcia: I.1.1; I.1.2; 

I.1.3; I.1.4; I.2.1; I.2.2; 

I.2.3; II.2.2 LSR LGD 

Puszcza Knyszyńska) 

Preferuje się operacje realizowane w pełni 

lub częściowo przez partnerów społecznych 

lub organizacje pozarządowe. 

10 pkt - operacja 

realizowana jest w pełni lub 

częściowo przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe 

0 pkt - operacja nie jest w 

pełni lub częściowo 

realizowana przez partnerów 

społecznych lub organizacje 

pozarządowe 

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR 

Dotyczy operacji realizowanych ze 

środków EFS oraz EFRR.  

XX. Realizacja 

operacji uzupełniającej 

do interwencji 

planowanej do 

współfinansowania ze 

środków EFS RPOWP 

Preferuje się operacje uzupełniające do 

interwencji planowanej do 

współfinansowania ze środków EFRR w 

ramach realizacji LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska w ramach RPOWP 2014-2020, 

tzn. realizuje cele o charakterze społecznym 

określone w RPO WP 2014-2020.  

10 pkt - operacja realizuje 

przynajmniej jeden cel o 

charakterze społecznym 

określony w RPOWP 2014-

2020 

0 pkt - operacja nie realizuje 

żadnego z celów o 

Wniosek o 

przyznanie pomocy w 

ramach LSR + RPO 

WP 2014-2020, 

SZOP RPO WP 

2014-2020 

Cele o charakterze społecznym, możliwe 

do realizacji w ramach LSR LGD PK: 

1) Podniesienie poziomu aktywności 

zawodowej oraz zdolności do 

zatrudnienia; 

2) Tworzenie nowych miejsc pracy oraz 

rozwój przedsiębiorczości; 



2014-2020 

(Przedsięwzięcia: 

(I.2.1; I.2.2; LSR LGD 

Puszcza Knyszyńska) 

 charakterze społecznym 

określone w RPO WP 2014-

2020. 

3) Ułatwienie godzenia życia 

zawodowego i prywatnego; 

4) Poprawa integracji społecznej osób 

wykluczonym i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

5) Poprawa dostępu do wysokiej jakości 

usług społecznych; 

6) Ułatwienie dostępu do zatrudnienia 

osób wykluczonych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym; 

7) Poprawa dobrobytu społeczności 

lokalnych poprzez wzmocnienie kapitału 

społecznego i zwiększenie 

zaangażowania w rozwój lokalny. 

XXI. Podniesienie 

kwalifikacji/ 

kompetencji 

niezbędnych na rynku 

pracy 

(Przedsięwzięcie: I.1.1 

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Preferowane są projekty w ramach których 

planowane jest podniesienie 

kwalifikacji/kompetencji niezbędnych na 

rynku pracy. 

 

2 pkt - projekt zakłada 

podniesie 

kwalifikacji/kompetencji 

niezbędnych na rynku pracy 

minimum 30% uczestników 

projektu 

0 pkt – projekt nie zakłada 

lub zakłada w ilości 

mniejszej niż określona 

powyżej wsparcia tego 

rodzaju 

Wniosek o 

dofinansowanie  

 

Minimum 30% grupy osób objętych 

wsparcie uzyska kwalifikacje/ 

kompetencje mające wpływ na ich 

sytuację na rynku pracy. Umiejętności te 

muszą być poświadczone minimum 

zaświadczeniem wystawionym przez 

jednostkę wpisaną na listę instytucji 

szkoleniowych.  

Uzyskanie tych kwalifikacji/kompetencji 

musi stanowić jeden ze wskaźników 

projektu. 

XXII. 

Komplementarność z 

działaniami 

rewitalizacyjnymi  

(Przedsięwzięcie: I.1.1; 

1.1.3 i 1.1.4 LSR LGD 

Puszcza Knyszyńska) 

Preferowane są projekty w ramach których 

planowane jest powiązanie terenu realizacji 

projektu z planami rewitalizacji lub już 

realizowanymi działaniami 

rewitalizacyjnymi.  

 

2 pkt - projekt zakłada 

objęcie wsparciem ludności 

na obszarach 

zdegradowanych objętych 

rewitalizacją  

0 pkt - projekt nie zakłada 

działania na tego typu 

obszarze 

Wniosek o 

dofinansowanie  

 

Wniosek o dofinansowanie musi zawierać 

informację o planie/programie 

rewitalizacji gminy/miejscowości na 

terenie której projekt jest realizowany 

XXIII. Wskaźnik 

zatrudnialności  

(Przedsięwzięcie: I.1.2. 

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Preferowane są projekty w ramach których 

planowane jest osiągnięcie wskaźnika 

zatrudnialności w wysokości minimum 25% 

 

3 pkt-projekt zakłada 

wskaźnik zatrudnialności na 

poziomie minimum 25% 

0 pkt - projekt nie zakłada 

wskaźnika zatrudnialności 

lub zakłada go na poziomie 

Wniosek o 

dofinansowanie  

 

W treści wniosku o dofinansowanie 

znajduje się opis osiągnięcia wskaźnika 

oraz jest on podany jako jeden ze 

wskaźników rezultatu.  

 



niższym niż 25%. 

XXIV. Doświadczenie 

wnioskodawcy 

(Przedsięwzięcie: I.1.2. 

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Preferowane są projekty realizowane przez 

podmioty posiadające doświadczenie w 

rodzajach operacji objętej wnioskiem. 

 

2 pkt-wnioskodawca lub 

partner posiada 

doświadczenie w realizacji 

działań obejmujących 

CIS/KIS   

0 pkt - wnioskodawca lub 

partner nie posiada takiego 

doświadczenia 

Wniosek o 

dofinansowanie  

 

Aby spełnić warunek konieczny dla 

przyznania punktów, 

wnioskodawca/partner musi posiadać 

doświadczenie w zakresie prowadzenia 

podmiotów KIS/CIS (określenie 

lokalizacji podmiotu i okresu jego 

prowadzenia). 

XXV. Zasięg 

terytorialny projektu 

(Przedsięwzięcie: 

I.1.2,I.1.4. LSR LGD 

Puszcza Knyszyńska) 

Preferowane są projekty w ramach których 

planowane jest objęcie wsparciem terenu 

więcej niż jednej gminy. 

 

3pkt – projekt zakłada 

działania na terenie więcej 

niż dwóch gmin  

2pkt – projekt zakłada 

działania na terenie dwóch 

gmin  

0pkt - projekt zakłada 

działania na terenie tylko 

jednej gminy 

Wniosek o 

dofinansowanie  

 

We wniosku znajduje się wyraźne 

wskazanie gmin objętych projektem. 

XXVI. Współpraca z 

OPS/PUP/PCPR 

(Przedsięwzięcie; I.1.4. 

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Preferowane są projekty realizowane we 

współpracy z publicznymi jednostkami 

rynku pracy i opieki społecznej. 

2 pkt- projekt zakłada 

współpracę z 

OPS/PUP/PCPR  

0pkt- projekt nie zakłada 

takiej współpracy  

Wniosek o 

dofinansowanie  

Dla przyznania punktów konieczne jest 

spójne (zarówno we wniosku jak i 

załącznikach) wyjaśnienie zakresu i czasu 

współpracy. 

XXVII. Udostępnianie 

niepełnosprawnym 

infrastruktury 

dziedzictwa 

kulturowego 

(Przedsięwzięcie I.2.3 

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Preferowane są projekty w ramach których 

planowane są rozwiązania infrastrukturalne 

zwiększające dostępność obiektu 

dziedzictwa kulturowego/ pomieszczeń dla 

osób niepełnosprawnych. 

 

3 pkt - projekt zakłada 

zastosowanie rozwiązań 

infrastrukturalnych 

zwiększających dostępność 

obiektu/pomieszczeń dla 

osób niepełnosprawnych  

0 pkt – projekt nie zakłada 

takich rozwiązań 

Wniosek o 

dofinansowanie + 

budżet 

W części opisowej projektu musi znaleźć 

się skorelowana z budżetem informacja o 

usprawnieniach infrastrukturalnych, które 

ułatwią korzystanie z infrastruktury 

objętej wsparciem osobom 

niepełnosprawnym (niezależnie od 

rodzaju niepełnosprawności). 

XXVIII. Udostępnianie 

obiektu dziedzictwa 

kulturowego 

(Przedsięwzięcie I.2.3 

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Preferowane są projekty w ramach których 

planowane jest stworzenie przejrzystego 

systemu udostępniania obiektu. 

3 pkt -projekt zakłada 

przejrzysty system 

udostępniania obiektu  

0 pkt – projekt nie zakłada 

takich rozwiązań 

Wniosek o 

dofinansowanie 

We wniosku o dofinansowanie musi 

znaleźć się zapis o tym w jaki sposób 

udostępniana będzie wsparta 

infrastruktura po zakończeniu projektu. 

Opis musi zawierać zarówno dni i 

godziny w jakich obiekt będzie 



ogólnodostępny, osobę odpowiedzialną 

za zmiany w tym zakresie oraz sposób 

informowania społeczeństwa o tych 

zmianach. 

XXIX. Tereny 

udostępnione 

mieszkańcom  

(Przedsięwzięcie I.2.2 

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Preferowane są projekty w ramach których 

planowane jest zwiększenie ilości 

udostępnionych terenów dla mieszkańców. 

3 pkt - operacja zwiększy 

ilość udostępnionych 

terenów dla mieszkańców  

0 pkt – projekt nie zakłada 

takich rozwiązań 

Wniosek o 

dofinansowanie 

We wniosku o dofinansowanie musi 

znaleźć się zapis o wielkości powierzchni 

terenów udostępnionych dla 

mieszkańców w porównaniu ze stanem 

przed realizacją projektu.  

XXX. Bezpieczeństwo 

publiczne  

(Przedsięwzięcie I.2.2 

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Preferowane są projekty w ramach których 

planowane jest zwiększenie bezpieczeństwa 

publicznego. 

3 pkt - projekt zakłada 

zastosowanie rozwiązań 

służących podniesieniu 

bezpieczeństwa publicznego  

0 pkt – projekt nie zakłada 

takich rozwiązań  

Wniosek o 

dofinansowanie + 

budżet  

W części opisowej projektu musi znaleźć 

się skorelowana z budżetem informacja o:  

- rozwiązaniach / usprawnieniach, które 

przyczynią się do zwiększenia stopnia 

bezpieczeństwa publicznego; 

- stanie bezpieczeństwa publicznego w 

miejscu planowanej inwestycji przed jej 

realizacją.  

XXXI. Wsparcie 

rozwoju lokalnych 

organizacji  

(Przedsięwzięcie I.1.1 

LSR LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Preferowane są projekty, w ramach których 

założono partnerstwo organizacji 

pozarządowych spoza obszaru z 

organizacjami pozarządowymi, mającymi 

siedzibę/oddział na terenie LGD Puszcza 

Knyszyńska (w tym partnerstwo finansowe 

– polegające na zaplanowaniu co najmniej 

5% kosztów kwalifikowanych projektu jako 

działań organizacji lokalnej) lub realizację 

projektu przez pozarządową organizację 

lokalną, jako lidera projektu, której 

siedziba/oddział jest na terenie LGD 

Puszcza Knyszyńska (w tym partnerstwo 

finansowe – polegające na zaplanowaniu co 

najmniej 5% kosztów kwalifikowanych 

projektu jako działań organizacji lokalnej). 

 

5 pkt - projekt zakłada 

partnerstwo z organizacją 

pozarządową z terenu LGD 

Puszcza Knyszyńska 

polegające na zaplanowaniu 

co najmniej 5% kosztów 

kwalifikowanych projektu 

jako działań organizacji 

lokalnej 

lub Wnioskodawcą jest 

organizacja pozarządowa 

posiadająca siedzibę lub 

oddział na terenie LGD PK i  

co najmniej 5% kosztów 

kwalifikowanych projektu 

jest  działaniami tej 

organizacji. 

Wniosek o 

dofinansowanie i 

budżet 

W części opisowej muszą się znaleźć 

informacje dotyczące Zarządzania 

projektem oraz z budżetu musi wynikać, 

że co najmniej 5% kosztów 

kwalifikowanych projektu jest  

działaniami organizacji posiadającej 

siedzibę lub oddział na terenie LGD PK. 

 

XXXII. Wsparcie 

inwestycji kluczowych  

(Przedsięwzięcie I.2.4 i 

Preferowane są operacje kluczowe, opisane 

w LSR LGD PK i realizowane przez 

jednostki samorządowe mające siedzibę na 

15 pkt – wnioskodawcą jest 

JST z terenu LGD Puszcza 

Knyszyńska lub projekt 

Wniosek o 

dofinansowanie; 

umowa partnerstwa 

W części opisowej muszą się znaleźć 

informacje dotyczące uzasadnienia 

inwestycji kluczowej JST i w przypadku 



II.2.1 LSR LGD 

Puszcza Knyszyńska) 

terenie LGD Puszcza Knyszyńska lub w 

partnerstwie JST z organizacją 

pozarządową  

przewiduje   partnerstwo 

organizacji pozarządowej z 

terenu LGD Puszcza 

Knyszyńska z JST z obszaru 

LGD PK polegające na 

współrealizowaniu operacji 

jako inwestycji kluczowej, 

potwierdzone umową 

partnerską. 

0 pkt – operacja nie wpisuje 

się w założenia kryterium 

partnerstwa  - informacja o udziale 

partnera w realizacji operacji. 

 

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. 

 

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. 

Zaświadczenie z 

właściwej Ewidencji 

Ludności, wskazujące 

okres zameldowania 

na pobyt stały lub 

czasowy. 

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. 

 


