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Hajnówka, 11.06.2021r. 
 

WYCIĄG Z LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI 
 

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/11/2020 Walnego Zebrania członków stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Puszcza Białowieska” z dnia 10.11.2020r. 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 part-
nerów społecznych. Preferuje się również projekty realizowane w partner-
stwie z organizacją pozarządową lub partnerem społecznym. 
 
"Partnerzy społeczni” to termin szeroko używany w całej Europie w odnie-
sieniu do przedstawicieli pracodawców i pracowników (organizacji praco-
dawców i związków zawodowych). 
Organizacja pozarządowa (NGO) to organizacja założona przez obywateli z 
własnej inicjatywy, która nie działa dla osiągnięcia zysku i jest zorganizowa-
na na szczeblu lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. 
 
Kryterium nie dotyczy operacji finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Kryterium nie dotyczy operacji finansowanych z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego dla typu operacji: 
− Montaż/instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w gminach 

lub obiektach użyteczności publicznej oraz systemy sterowania oświe-
tleniem (ulicznym) 

Inwestycje w drogi lokalne (gminne i powiatowe) 

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 8.6. INWESTYCJE NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH RPOWP 2014-2020 

XIX. TYP PROJEKTU: Rewitalizacja małej skali  
(Maksymalna liczba punktów: 32 pkt.  Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 12 pkt.) 

Kryterium: Opis kryteriów: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

XIX.1.  Wpływ operacji  na po-
prawę stanu środowiska natu-
ralnego  lub klimatu obszaru LSR 

Preferuje się projekty mające pozytywny wpływ na stan środowiska natu-
ralnego lub klimatu obszaru LSR. Przez projekty mające pozytywny wpływ 
na stan środowiska naturalnego rozumie się projekty:  
1. Zmniejszające emisję hałasu,  
2. Zmniejszające poziom zanieczyszczeń (wody, powietrza, gleby),  
3. Zmniejszające emisję promieniowania (cieplnego, elektromagnetyczne-
go, itp.) 
poprzez modernizację dotychczasowego źródła emisji lub zastąpienie go 
innym  rozwiązaniem technicznym  

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 udzielenie wsparcia. 
Kryterium zostanie uznane za speł-
nione, gdy wnioskodawca podczas 
planowanego do realizacji projektu 
spełni jeden z trzech wskazanych 
warunków 

XIX.2.  Wpływ operacji na po-
prawę atrakcyjności turystycznej 
obszaru          

Preferuje się projekty mające pozytywny wpływ na poprawę atrakcyjności 
turystycznej obszaru. Przez operacje mające pozytywny wpływ na poprawę 
atrakcyjności turystycznej obszaru rozumie się operacje polegające na 
przebudowie lub adaptacji obiektu, który zwiększy ofertę turystyczną ob-
szaru; rozwinięciu działalności okołoturystycznej wspierającej bezpośrednio 
określone usługi turystyczne. 

3 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę atrakcyj-
ności turystycznej obszaru  
0 pkt -  operacja ma neutralny wpływ na poprawę atrak-
cyjności turystycznej obszaru  

Wniosek o udzielenie wsparcia 
Kryterium zostanie uznane za speł-
nione, gdy wnioskodawca we wnio-
sku o udzielenie wsparcia opisze 
wpływ operacji na atrakcyjność 
turystyczną obszaru. 

XIX.3.  Wkład własny wniosko-
dawcy w finansowanie projektu 

Preferuje się projekty, w których wnioskodawcy deklarują wkład własny na 
poziomie wyższym niż minimalny określony w SZOOP RPOWP. Celem jest 
promowanie projektów angażujących środki inne niż środki Programu. W 
ramach kryterium oceniana będzie wielkość zaangażowanych środków 
własnych wnioskodawcy w ramach wymaganego wkładu własnego w reali-
zację projektu.  

3  pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od mini-
malnego  o ponad 5 p.p.) 
2 pkt - deklarowany wkład własny jest wyższy od mini-
malnego o max 5 p.p. (włącznie) 
0 pkt - wnioskodawca deklaruje wkład własny na mini-
malnym wymaganym poziomie   

Wniosek o udzielenie wsparcia 

XIX.4.Komplementarność projek-
tu z innymi projektami  

Preferuje się projekty które wykazują komplementarność co najmniej z 
jednym innym projektem. 
Zgodnie z definicją komplementarności (przyjętą przez Komitet Koordyna-
cyjny Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007 - 2013 w 
ramach Uchwały nr 64 w sprawie definicji „komplementarności"), zgodnie z 
którą: komplementarność polityk, strategii, programów, działań, projektów 
to ich dopełnianie się prowadzące do realizacji określonego celu. 
Do uznania działań lub projektów za komplementarne nie jest wystarczają-
ce spełnienie przesłanki takiego samego lub wspólnego celu, gdyż ten 
warunek może być wypełniony w odniesieniu do projektów konkurujących 
ze sobą. Warunkiem koniecznym do określenia projektów jako komple-
mentarne jest ich uzupełniający się charakter, wykluczający powielanie się 
działań. 

6 pkt – wnioskodawca wykazał komplementarność z 
innymi projektami  
0 pkt – wnioskodawca nie wykazał komplementarności z 
innymi projektami 

Wniosek o udzielenie wsparcia lub 
dodatkowe dokumenty wniosko-
dawcy potwierdzające komplemen-
tarność projektu   
Kryterium zostanie uznane za speł-
nione, gdy wnioskodawca zamieści 
we wniosku o dofinansowanie 
informacje umożliwiające ocenę czy 
projekt spełnia wskazane kryterium 
i w jakim zakresie: nazwę projekto-
dawcy, tytuł projektu źródło finan-
sowania oraz opis zakresu komple-
mentarności. 

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, Programy MKiDN), które zostały zrealizowane lub są w trakcie realizacji.  Weryfikacji podlegać będzie powiązanie projektu z innymi przedsięwzię-
ciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały  wybrane do realizacji (bez względu na źródło finansowania czy też podmiot realizujący), w szczególności w 
następującym zakresie: czy przy realizacji projektu będą wykorzystywane efekty realizacji innego projektu, czy nastąpi wzmocnienie trwałości efektów jednego przedsięwzięcia realizacją innego, czy 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 sta-



Strona 3 z 3 
 

nowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację wcześniej realizowanych przedsięwzięć. 

XIX.5.   Udostępnianie terenów 
lub obiektów  dla mieszkańców i 
turystów 

Preferowane są projekty w ramach których planowane jest zwiększenie ilości 
udostępnionych terenów lub obiektów dla mieszkańców i turystów. Ma na 
celu zwiększenie wskaźnika w odniesieniu do dotychczas nieużytkowanych, 
zdewastowanych  terenów lub obiektów  mogących w znaczący sposób 
wpłynąć na poziom jakości życia mieszkańców rewitalizowanych przestrze-
ni i atrakcyjność turystyczną obszaru LGD.  
Wnioskodawca w projekcie uwzględni utworzenie tablicy informacyjnej 
opisującej obiekt lub teren i zasady udostępniania dla ruchu mieszkańców i 
turystów. 

3 pkt- operacja zwiększy ilość udostępnionych terenów  lub 
obiektów dla mieszkańców 
0pkt–projektniezakładatakichrozwiązań 

Wniosek o udzielenie wsparcia.  
Kryterium zostanie uznane za speł-
nione, gdy wnioskodawca we wnio-
sku o udzielenie wsparcia opisze 
poziom zdewastowania rewitalizo-
wanych   terenów lub obiektów oraz 
uwzględni koszt utworzenia tablicy 
informacyjnej.  

 

 


