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Hajnówka, 21.06.2019r. 

 
WYCIĄG Z LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/02/2019 Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Puszcza Białowieska” z dnia 01.02.2019r. w sprawie 

przyjęcia zmian w Lokalnych Kryteriach Wyboru Operacji LGD "PB” stanowiących załącznik Nr 1 do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji 

 

Załącznik Nr 1 do Procedury ustalania lub zmiany kryteriów oceny operacji 

 

 

LOKALNE KRYTERIA WYBORU OPERACJI 
 

I. LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI (WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH TYPÓW NABORÓW) Maksymalna liczba punktów: 14 pkt. 

Kryterium: Opis kryteriów: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

I.1. Doradztwo LGD Preferuje się wnioskodawców korzystających ze wsparcia doradcze-
go oferowanego przez biuro LGD  

6 pkt - wnioskodawca korzystał z doradztwa biura 
LGD na etapie wnioskowania od momentu ogłosze-
nia o naborze wniosków, nie później niż 3 dni robo-
cze przed upływem terminu przyjmowania wnio-
sków 
0 pkt - wnioskodawca nie korzystał z doradztwa 
biura LGD na etapie wnioskowania 

Dokumentacja LGD  (np. karta 
doradztwa) 

I.2.Realizacja projektu przez 
partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe 

Preferuje się projekty realizowane przez organizacje pozarządowe 
lub partnerów społecznych. Preferuje się również projekty realizo-
wane w partnerstwie z organizacją pozarządową lub partnerem 
społecznym. 
 
"Partnerzy społeczni” to termin szeroko używany w całej Europie w 
odniesieniu do przedstawicieli pracodawców i pracowników (organi-
zacji pracodawców i związków zawodowych). 
Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez oby-
wateli z własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i 
jest zorganizowana na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzyna-
rodowym. 
 
Kryterium nie dotyczy operacji finansowanych z Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

8 pkt - projekt realizowany jest przez organizacje 
pozarządowe lub partnerów społecznych. Projekt 
realizowany jest w partnerstwie z organizacją poza-
rządową lub partnerem społecznym. 
 
0 pkt - projekt nie jest realizowany przez organiza-
cje pozarządowe lub partnerów społecznych. Pro-
jekt nie jest realizowany w partnerstwie z organiza-
cją pozarządową lub partnerem społecznym. 
 

Wniosek o udzielenie wsparcia i 
umowa o partnerstwie – dotyczy 
projektów realizowanych w part-
nerstwie zgodnie z zapisami art. 
33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.  
o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie 
finansowej 2014–2020 

Umowa o partnerstwie oraz opis 
sposobu realizacji projektu part-
nerskiego we wniosku i/lub za-
łącznikach – dotyczy pozostałych 
form partnerstwa  
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LOKALNE KRYTERIA OCENY OPERACJI DLA DZIAŁANIA 9.1 REWITALIZACJA SPOŁECZNA I KSZTAŁTOWANIE KAPITAŁU SPOŁECZNEGO REALIZOWANEGO 

W RAMACH RPOWP 2014-2020 

XIV. TYP PROJEKTU: Działania skierowane do rodzin (…) 
(Maksymalna liczba punktów: 14 pkt. Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 8 pkt.) 

Kryterium: Opis kryteriów: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

 
XIV.Dla tego typu projektu stosuje się tylko lokalne kryteria oceny operacji wspólne dla wszystkich typów naborów: I.1. Doradztwo LGD; I.2. Realizacja projektu przez partnerów społecznych lub 
organizacje pozarządowe. 
 

 


