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WNIOSEK O ZMIANĘ LOKALNYCH KRYTERIÓW OCENY I WYBORU OPERACJI   

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA - PUSZCZA KNYSZYŃSKA 

 

 

ZAŁĄCZNIK2.1 

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

(WYCIĄG WYŁACZNIE W ZAKRESIE KONSULTOWANYCH KRYTERIÓW) 

 

 

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 WSZYTKICH TYPÓW NABORÓW) 

 

 

UZASADNIENIE 

ZMIANY 

KRYTERIUM 
Kryterium: Opis: Punktacja: Źródło 

weryfikacji: 

Uwagi 

XIV. Miejsce realizacji 

operacji poza gminami 

LGD należącymi do 

aglomeracji 

białostockiejlub 

należącymi do 

aglomeracji 

białostockiej i nie 

graniczącymi z 

Preferowane są operacje realizowane na 

obszarze LGD, leżącym poza gminami 

wchodzącymi w skład aglomeracji 

białostockiej: Gródek, Knyszyn, 

Jasionówka, Michałowo lub należącymi 

do aglomeracji białostockiej i nie 

graniczącymi z miastem Białystok, tj. na 

obszarze gminy Czarna Białostocka. 

3 pkt – operacja jest 

realizowana na obszarze 

gmin Czarna Białostocka, 

Gródek, Knyszyn, 

Jasionówka, Michałowo. 

0 pkt - operacja nie 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; II.1.3): 

miejsce 

zamieszkania 

znajduje się na 

obszarze objętym 

Uzasadnienie: 

Kryterium nr XIV 

wyłącza się dla 

naboru w 

Przedsięwzięciu 

II.1.3 w związku z 

wynikami naboru nr 

10/2017, w ramach 

którego dokonano 



miastem Białystok 

(Przedsięwzięcia: 

II.1.1; II.1.2; II.1.3LSR 

LGD Puszcza 

Knyszyńska) 

Jasionówka, Michałowo. LSR, na  obszarze 

gmin Czarna 

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 

gmin Czarna 

Białostocka, Gródek, 

Knyszyn, 

Jasionówka, 

Michałowo. 

wyboru operacji 

skierowanej 

wyłącznie do 

mieszkańców 

zamieszkałych poza 

gminami LGD 

należącymi do 

aglomeracji 

białostockiej lub 

należącymi do 

aglomeracji 

białostockiej i nie 

graniczącymi z 

miastem Białystok. 

Tym samy w 

planowanym 

naborze 

uzupełniającym w 

II.1.3. nie będzie 

preferencji w 

związku z takim 

rezultatem wyników 

obrad Rady. 

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 kwota 

dofinansowania projektu  

0 pkt – obroty mniejsze niż 

określone powyżej  

 

Wniosek o 

dofinansowanie+ 

dokumenty 

finansowe 

wnioskodawcy/partne

ra za ostatni 

zamknięty rok 

obrachunkowy 

Weryfikowane są 

zarównozapisy w 

części opisowej 

wniosku jak i 

załączniki. 

Uzasadnienie: 

Dane finansowe 

wnioskodawcy lub 

partnera za ostatni 

zamknięty rok 

obrachunkowy 

niezbędne do oceny 

kryterium nr XVIII 

są dostępne 

obowiązkowo w 

formularzu wniosku 

aplikacyjnego w 

EFS. 



 


