
Propozycje zmian lokalnych kryteriów wyboru operacji w ramach realizacji LSR Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” LGD 

CZĘŚĆ B: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU  

Część B 1.  Kryteria wspólne dla wszystkich rodzajów operacji  

 

Lp. Kryterium Źródło danych Uwagi 

 Innowacyjność operacji 
3 pkt. – innowacyjność na poziomie 
powiatowym potwierdzona przez JST. 
2 pkt. – innowacyjność na poziomie 
gminnym potwierdzona przez JST. 
0 pkt. – brak innowacyjności. 
Maksymalnie 3 punkty 
W karcie dotyczącej PROW dodano zapis: 
Kryterium nie dotyczy działania  
„Transfer wiedzy i innowacji oraz 
doradztwo” -  

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach 
LSR, 
zaświadczenie 
JST. 

Przed zmianą: 
W przypadku wniosków składanych przez JST, innowacyjność potwierdza inna JST 
właściwa ze względu na teren realizacji operacji – dla samorządu powiatowego 
będzie to gmina, dla samorządu gminnego – powiat. W przypadku innych 
wnioskodawców zaświadczenie wydaje urząd właściwy ze względu na miejsce 
realizacji operacji/inwestycji. 
Po zmianie: 
W przypadku wniosków składanych przez JST, innowacyjność potwierdza inna JST 
właściwa ze względu na teren realizacji operacji – dla samorządu powiatowego 
będzie to gmina, dla samorządu gminnego – powiat. W przypadku innych 
wnioskodawców zaświadczenie wydaje urząd gminy/starostwo powiatowe 
właściwy/e ze względu na miejsce realizacji operacji/inwestycji. 
W zaświadczeniu JST musi znaleźć się jasny zapis o zasięgu geograficznym 
innowacyjności. Zarówno urząd gminy jak i starostwo powiatowe może, o ile 
dysponuje taką wiedzą fachową, uznać zasięg innowacyjności na poziomie 
powiatowym. Zaświadczenia o innowacyjności w skali wnioskodawcy nie będą 
uznawane. 



 Oddziaływanie operacji na grupę 
defaworyzowaną zidentyfikowaną w LSR 
3 pkt. – pozytywne oddziaływanie operacji 
na dwie ze zidentyfikowanych grup 
defaworyzowanych na obszarze LSR. 
2 pkt. – pozytywne oddziaływanie operacji 
na jedną ze zidentyfikowanych grup 
defaworyzowanych na obszarze LSR. 
0 pkt. – brak oddziaływania operacji na 
grupę defaworyzowaną na obszarze LSR. 
Maksymalnie 3 punkty 
W karcie dotyczącej PROW dodano zapis: 
(Kryterium nie dotyczy operacji z zakresu 
budowa lub przebudowa 
ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej) 

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach 
LSR. 

Aby zostały spełnione przesłanki przyznania punktów, członkowie grup 
defaworyzowanych  nie mogą stanowić mniej niż 60% wszystkich 
uczestników/odbiorców wsparcia w ramach operacji. W przypadku wniosków 
związanych z rozwojem przedsiębiorczości grupę defaworyzowaną stanowią nowi 
pracownicy (we wszystkich typach operacji) lub wnioskodawca (jedynie w zakresie 
zakładania nowej działalności gospodarczej).  
Uwaga: We wniosku   muszą być wyszczególnione wartości w planowanych do 
osiągnięcia wskaźników operacji w części wniosku dot. Wskaźników produktu i 
rezultatu. 

 Komplementarność projektu z innymi 
projektami 
5 pkt. – wnioskodawca wykazał 
komplementarność z innymi projektami. 
0 pkt. – wnioskodawca nie wykazał 

Wniosek o przyznanie 
pomocy w ramach LSR. 

Przed zmianą: 
W ramach operacji można wskazać komplementarność międzyprogramową, 
terytorialną bądź sektorową projektu z innymi projektami realizowanymi  ze 
środków europejskich lub innych (np. FIO, Programy MkiDN itp.), które zostały 



komplementarności z innymi projektami. 
Maksymalnie 5 punktów 

zrealizowane lub są w trakcie realizacji.  Weryfikacji podlegać będzie powiązanie 
projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, 
które są w trakcie realizacji, lub które dopiero zostały zaakceptowane 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 jest elementem szerszej strategii realizowanej przez szereg projektów 
komplementarnych; 
czy projekt stanowi ostatni etap szerszego przedsięwzięcia lub kontynuację 
wcześniej realizowanych przedsięwzięć. 
We wniosku musi znaleźć się ilość danych wystarczających do identyfikacji 
projektu komplementarnego – minimum: numer umowy o przyznanie pomocy 
(ewentualnie kopia pisma informującego o jej przyznaniu) , tytuł lub cel projektu, 
fundusz z którego jest/był realizowany oraz opisu na czym polega 
komplementarność  projektowanego działania ze wskazanym projektem wraz z 
uzasadnieniem (komplementarność będzie rozpatrywana tylko w zakresie 
opisanym przez wnioskodawcę). 
Po zmianie: 
W ramach operacji można wskazać komplementarność międzyprogramową, 
terytorialną bądź sektorową projektu z innymi projektami realizowanymi  ze 
środków europejskich lub innych (np. FIO, Programy MkiDN itp.), które zostały 
zrealizowane lub są w trakcie realizacji. Weryfikacji podlegać będzie powiązanie 
projektu z innymi przedsięwzięciami, zarówno tymi zrealizowanymi, jak też z tymi, 
które są w trakcie realizacji lecz tylko w następującym zakresie: czy przy realizacji 
projektu będą wykorzystywane efekty lub produkty realizacji innego projektu i/lub 
czy rozwiązują ten sam problem;   
We wniosku musi znaleźć się ilość danych wystarczających do identyfikacji 
projektu komplementarnego – minimum: numer umowy o przyznanie pomocy 
/numer projektu (ewentualnie kopia pisma informującego o jej przyznaniu, wydruk 
z listy rankingowej), tytuł lub cel projektu, fundusz z którego jest/był realizowany 
oraz opisu na czym polega komplementarność  projektowanego działania ze 
wskazanym projektem wraz z uzasadnieniem (komplementarność będzie 



 

 

 

 

 

 

rozpatrywana tylko w zakresie opisanym przez wnioskodawcę). 

 

CZĘŚĆ B: OCENA OPERACJI WG LOKALNYCH KRYTERIÓW WYBORU  

Część B 2.  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Działanie:   Transfer wiedzy i innowacji oraz doradztwo 

 Innowacyjność - technologia  
3 pkt - projekt zakłada zakup technologii bądź urządzeń o wysokim 
potencjale innowacyjnym potwierdzony przez niezależną jednostkę 
naukowo badawczą 
0 pkt – wnioskodawca nie planuje tego typu działań 

Wniosek o 
dofinansowanie, 
zaświadczenie 
jednostki naukowo 
badawczej 

Przed zmianą:  
Jednostki, których zaświadczenie jest honorowane – 
wymienione w pkt. IV tabeli: KRYTERIA WSPÓLNE DLA 
WSZYSTKICH NABORÓW I REALIZOWANYCH TYPÓW 
OPERACJI W tym kryterium nie uznaje się zaświadczeń 
wydanych przez JST 
 
Po zmianie: 
Jednostki naukowo – badawcze, których zaświadczenia będą 
honorowane: 
• podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w 
rozumieniu statutów tych uczelni, 



 

• jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, 
• instytuty badawcze, 
• międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na 
podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, 
• Polska Akademia Umiejętności 


