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Hajnówka, 11.03.2021r. 
 

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 

 

XVII. TYP PROJEKTU: Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego   
(Maksymalna liczba punktów łącznie z kryteriami wspólnymi: 23 pkt.  Minimalna liczba punktów warunkująca wybór operacji: 12 pkt.) 

Kryterium: Opis kryteriów: Punktacja: Źródło weryfikacji: 

XVII.1.  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 
odbudowie lub przebudowie obiektu dodatkowo pełniącego funkcje tury-
styczne, który zwiększy ofertę turystyczną obszaru; zrealizowaniu działań 
promocyjnych które powinny mieć  pozytywny wpływ na wizerunek tury-
styczny części obszaru LSR; rozwinięciu działalności okołoturystycznej 
wspierającej bezpośrednio określone usługi turystyczne. 

3 pkt - operacja pozytywnie wpływa na poprawę atrak-
cyjności 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. 

XVII. 2. 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 

XVII. 3. Udostępnianie obiektów 
dziedzictwa kulturowego 

Preferowane są projekty w ramach których planowane jest stworzenie przej-
rzystego systemu udostępniania obiektu dla ruchu turystycznego. Wniosko-
dawca w projekcie uwzględni utworzenie tablicy informacyjnej opisującej 
obiekt i zasady udostępniania dla ruchu turystycznego oraz w opisie projektu  
zastosuje wskaźnik dotyczący udostępniania obiektu i sposób jego monito-
rowania.  

3 pkt- projekt zakłada przejrzysty system udo-
stępniania obiektu 
0 pkt– projekt nie zakłada takich rozwiązań 

Wniosek o udzielenie wsparcia.  
Kryterium zostanie uznane za speł-
nione, gdy wnioskodawca we wnio-
sku o udzielenie wsparcia uwzględni 
koszt utworzenia tablicy informa-
cyjnej oraz zastosuje wskaźnik doty-
czący udostępniania obiektu i sposób 
jego monitorowania. 

 


