Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
DEFINICJA KRYTERIUM

PUNKTACJA

Propozycja zmiany

Opinia o
kryterium

Operacja zakłada wykorzystanie zasobów
lokalnych:
1.

Wykorzystanie
lokalnych zasbów

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby
ludzkie, kulturowe, historyczne lub
przyrodnicze

1.Dwóch lub więcej zasobów – 5 PKT
2. Jednego zasobu – 2 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

3.Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego
lokalnego zasobu – 0 PKT
Operacja ma wpływ na:

Wpływ na kulturę, Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ
1. 3 i więcej czynników – 5 PKT
edukację, turystykę, na wsparcie kultury, edukacji, turystyki,
2.
sportu, miejsc rekreacji i integracji lokalnej 2. 2 czynniki – 2 PKT
rekreacje i
integracje
3. 1 czynnik –0 PKT

3.

Doświadczenie
wnioskodawcy

Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji działań o charakterze podobnym
do operacji, którą zamierza realizować

Operacja zakłada aktywizację grup
defaworyzowanych wskazanych w LSR:
Aktywizacja grup - osoby pow.50 r. ż,
4.
defaworyzowanych: - osoby do 30 r. ż.
- bezrobotni,

5.

Promocja

Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji:
1. przynajmniej jednego projektu finansowanego
ze środków zewnętrznych– 5 PKT
2. działań o podobnym charakterze – 2 PKT
3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w
realizacji podobnych operacji – 0 PKT
Operacja jest skierowana na zaspokojenie
potrzeb grup defaworyzowanych, wskazanych
w LSR:
1.Co najmniej 2 grup defaworyzowanych - 10 PKT
2. Przynajmniej 1 grupy defaworyzowanej - 5 PKT

3. operacja nie jest skierowana do przedstawicieli
grup defaworyzowanych – 0 PKT
Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD
Kryterium określa czy w ramach operacji
wnioskodawca przewidział stworzenie/zakup 1. Tak – 2 PKT
materiałów oznakowanych logo LGD
2. Nie – 0 PKT
"Barcja"

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

Wnioskodawca złożył tylko 1 wniosek o
Liczba wniosków Kryterium premiuje wnioskodawców, którzy przyznanie pomocy w ramach naboru:
6. złożonych w ramach złożyli tylko 1 wniosek w danym naborze
1. Tak – 10 PKT
wniosków.
danego naboru
2. Nie – 0 PKT
Powstała infrastruktura jest dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych

7.

Dostosowanie do Premiowane będą operacje, w ramach
których powstła infrastruktura dostosowana 1. Tak – 5 PKT
potrzeb osób
niepełnosprawnych będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

2. Nie – 0 PKT

8.

W ramach kryterium badane będzie czy
projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców, czy będzie miał wpływ na
Inicjatywa oddolna
pobudzenie aktywności mieszkańców i
wzmocnienie ich więzi z miejscem
zamieszkania.

Badany jest udział kosztów operacji
Udział kosztów
dotyczący rozwiązań korzystnych dla
9.
środowiska naturalnego. Dotyczy zarówno
dotyczących
ochrony środowiska kosztów inwestycyjnych jak i
nieinwestycyjnych.

1. Projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców (załączono dokument
potwierdzający) – 3 PKT
2. Brak jest dokumentu potwierdzającego – 0 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

Budżet operacji przewiduje zastosowanie
rozwiązań korzystnych dla środowiska
1. powyżej 15% budżetu – 5 PKT
2. 5-15% budżetu – 2 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

3. poniżej 5% budżetu – 0 PKT

Wnioskodawca korzystał ze wsparcia Biura
LGD „Barcja”:
1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i
korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie
Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał
LGD – 10 PKT
Korzystanie ze
ze wsparcia biura LGD w postaci konsultacji
10. wsparcia Biura LGD
2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub
i udział wnioskodawcy w organizowanych
"Barcja"
korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie
szkoleniach
LGD - 5 PKT
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy
merytorycznej przy wypełnianiu wniosku – 0 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

Zachowanie Dziedzictwa Lokalnego
DEFINICJA KRYTERIUM

1.

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby
Wykorzystanie
ludzkie, kulturowe, historyczne lub
lokalnych zasobów
przyrodnicze

PUNKTACJA
Operacja zakłada wykorzystanie zasobów
lokalnych:
1.Dwóch lub więcej zasobów – 5 PKT
2. Jednego zasobu – 2 PKT
3.Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego
lokalnego zasobu – 0 PKT
Operacja ma wpływ na:

Wpływ na kulturę, Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ
1. 3 i więcej czynników – 5 PKT
edukację, turystykę, na wsparcie kultury, edukacji, turystyki,
2.
sportu, miejsc rekreacji i integracji lokalnej 2. 2 czynniki – 2 PKT
rekreacje i
integracje
3. 1 czynnik –0 PKT

3.

Status obiektu

4.

Miejsce realizacji
operacji

5.

Doświadczenie
Wnioskodawcy

Operacja dotyczy obiektu zabytkowego lub
wyznaczonej strefy ochrony
konserwatorskiej

opwracja będzie realizowana w
miejscowości do lub powyzej 5 tys.
Mieszkanców.

Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji działań o charakterze podobnym
do operacji, którą zamierza realizować

Operacja dotoczy obiektu zabytkowego lub
wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej:
1. Tak – 10 PKT
2. Nie – 0 PKT
Miejsce realizacji operacji:
1. miejsce realizacji operacji w miejscowości
zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców 5 PKT
2. miejsce realizacji operacji w miejscowości
zamieszkałej przez 5 tys. mieszkańców i więcej - 0
Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji:
1.przynajmniej jednego projektu finansowanego
ze środków zewnętrznych– 5 PKT
2. działań o podobnym charakterze – 2 PKT
3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w
realizacji podobnych operacji – 0 PKT

Propozycja zmiany

Opinia o
kryterium
.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

6.

7.

8.

W ramach kryterium badane będzie czy
projekt powstał z inicjatywy oddolnej
Inicjatywa oddolna mieszkańców, czy będzie miał wpływ na
pobudzenie aktywności mieszkańców i
wzmocnienie ich więzi z miejscem
zamieszkania.
Kryterium określa czy w ramach operacji
wnioskodawca przewidział stworzenie/zakup
Promocja
materiałów oznakowanych logo LGD
"Barcja"

Zadanie
inwestycyjne

Kryterium premiuje operacje inwestycyjne

Dostosowanie do Premiowane będą operacje, w ramach
9.
których powstła infrastruktura dostosowana
potrzeb osób
niepełnosprawnych będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych

Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał
Korzystanie ze
ze wsparcia biura LGD w postaci konsultacji
10. wsparcia Biura LGD
i udział wnioskodawcy w organizowanych
"Barcja"
szkoleniach

1. Projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców (załączono dokument
potwierdzający) – 3 PKT
2. Brak jest dokumentu potwierdzającego – 0 PKT
Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD
"Barcja"
1. Tak – 2 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

2. Nie – 0 PKT
W ramach operacji zrealizowane zostanie
zadanie inwestycyjne
1. Tak – 10 PKT
2. Nie – 0 PKT
Powstała infrastruktura jest dostosowana do
potrzeb osób niepełnosprawnych
1. Tak – 5 PKT
2. Nie – 0 PKT
1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i
korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie
LGD – 10 PKT
2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub
korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie
LGD - 5 PKT
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy
merytorycznej przy wypełnianiu wniosku – 0 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe
.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatyvznych, także z
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych
Opinia o
DEFINICJA KRYTERIUM
PUNKTACJA
Propozycja zmiany
kryterium
Budżet operacji przewiduje zastosowanie
rozwiązań korzystnych dla środowiska
Badany jest udział kosztów operacji
naturalnego:
Udział kosztów
.- Dobre
dotyczący rozwiązań korzystnych dla
1.
środowiska naturalnego. Dotyczy zarówno 1. powyżej 15% budżetu – 15 PKT
dotyczących
- Nie wiem
kosztów
inwestycyjnych
jak
i
ochrony środowiska
- Złe
2. 5-15% budżetu – 5 PKT
nieinwestycyjnych.
3. poniżej 5% budżetu – 0 PKT
Operacja skierowana jest do różnych grup
społecznych, w tym grup
Aktywizacja grup defaworyzowanych:
2. defaworyzowanych: - osoby pow. 50 r. ż,
- osoby do 30 r. ż.
- bezrobotni,

3.

Doświadczenie
Wnioskodawcy

Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji działań o charakterze podobnym
do operacji, którą zamierza realizować

Wśród grup docelowych operacji znajdują się
osoby z grup defaworyzowanych, wskazanych w
LSR:
1.Co najmniej 2 grupy defaworyzowane - 10PKT
2. Przynajmniej 1 grupa defaworyzowana - 5 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

3. operacja nie uwzględnia udziału osób z grup
defaworyzowanych – 0 PKT
Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji:
1.przynajmniej jednego projektu finansowanego
ze środków zewnętrznych– 5 PKT
2. działań o podobnym charakterze –2 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w
realizacji podobnych operacji – 0 PKT
Operacja jest innowacyjna
4.

innowacyjność
operacji

1.W skali ponadlokalnej (obszar LGD) – 5 PKT
2. Na terenie gminy –2 PKT
3. Operacja nie jest innowacyjna – 0 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

5.

6.

7.

8.

Promocja

Parnetrstwo
projektowe

Obszar realizacji
operacji

Kryterium określa czy w ramach operacji
wnioskodawca przewidział
stworzenie/zakup materiałów
oznakowanych logo LGD "Barcja"
Badany jest udział partnerów
reprezentujących inny sektor niż
wnioskodawca (publinczy, społeczny,
gospodarczy). W celu spełnienia kryterium
konieczne jest przedłożenie umowy
partnerskiej z podmiotem posiadającym nr
NIP i/lub KRS określającej zaangażowanie
poszczególnych partnerów projektu.
Kryterium określa miejsce realizacji
operacji. W celu uzyskania punktów
konieczna jest fizyczna realizacja na
obszarze co najmniej 2 gmin.

W ramach kryterium badane będzie czy
projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców, czy będzie miał wpływ na
Inicjatywa oddolna
pobudzenie aktywności mieszkańców i
wzmocnienie ich więzi z miejscem
zamieszkania.

Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD
"Barcja"
1. Tak – 2 PKT
2. Nie – 0 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

Operacja zakłada realizację projektu
realizowanego w partnerstwie:
1. Tak – 5 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

2. Nie – 0 PKT
Operacja będzie realizowana na terenie min. 2
gmin
1. Tak – 5 PKT
2. Nie – 0 PKT
1. Projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców (załączono dokument
potwierdzający) – 3 PKT
2. Brak jest dokumentu potwierdzającego – 0 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i
korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie
LGD – 10 PKT

Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał
Korzystanie ze
ze wsparcia biura LGD w postaci konsultacji 2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub
9. wsparcia Biura LGD
korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie
i udział wnioskodawcy w organizowanych
"Barcja"
LGD - 5 PKT
szkoleniach
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy
merytorycznej przy wypełnianiu wniosku – 0 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usłu lokalnych
DEFINICJA KRYTERIUM

PUNKTACJA

Operacja zakłada wykorzystanie zasobów
lokalnych:
Operacja wykorzystuje lokalne zasoby
1.Dwóch lub więcej zasobów – 5 PKT
Wykorzystanie
1.
ludzkie, kulturowe, historyczne lub
lokalnych zasobów
2. Jednego zasobu – 2 PKT
przyrodnicze
3.Operacja nie zakłada wykorzystania żadnego
lokalnego zasobu – 0 PKT
Wśród grup docelowych operacji znajdują się
Operacja skierowana jest do różnych grup
osoby z grup defaworyzowanych, wskazanych
społecznych, w tym grup defaworyzowanych: w LSR:
Aktywizacja grup - osoby pow. 50 r. ż,
1.Co najmniej 2 grupy defaworyzowane - 10PKT
2.
defaworyzowanych: - osoby do 30 r. ż.
2. Przynajmniej 1 grupa defaworyzowana - 5 PKT
- bezrobotni,
3. operacja nie uwzględnia udziału osób z grup
defaworyzowanych – 0 PKT

3.

4.

5.

Badane jest czy operacja przewiduje
działania w zakresie promocju
Wspólna promocja produktów/usług lokalnych
wytwarzanych/świadczonych na obszarze co
najmniej 2 gmin

Doświadczenie
Wnioskodawcy

Parnetrstwo
projektowe

W ramach operacji promowane będą
produkty/usługi z obszaru co najmniej 2 gmin:

1. Tak – 5 PKT
2. Nie – 0 PKT
Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji:
Wnioskodawca posiada doświadczenie w
1.przynajmniej jednego projektu finansowanego
realizacji działań o charakterze podobnym do ze środków zewnętrznych– 5 PKT
operacji, którą zamierza realizować
2. działań o podobnym charakterze –2 PKT
3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w
realizacji podobnych operacji – 0 PKT
Badany jest udział partnerów
reprezentujących inny sektor niż
wnioskodawca (publinczy, społeczny,
gospodarczy). W celu spełnienia kryterium
konieczne jest przedłożenie umowy
partnerskiej z podmiotem posiadającym nr
NIP i/lub KRS określającej zaangażowanie
poszczególnych partnerów projektu.

Operacja zakłada realizację projektu
realizowanego w partnerstwie:

1. Tak – 5 PKT
2. Nie – 0 PKT

Propozycja zmiany

Opinia o
kryterium
.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

6.

Promocja

Operacja zakłada wykorzystanie logo LGD
Kryterium określa czy w ramach operacji
"Barcja"
wnioskodawca przewidział stworzenie/zakup
materiałów oznakowanych logo LGD "Barcja" 1. Tak – 2 PKT
2. Nie – 0 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

Operacja jest innowacyjna
7.

innowacyjność
operacji

1.W skali ponadlokalnej (obszar LGD) – 5 PKT
2. Na terenie gminy –2 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

3. Operacja nie jest innowacyjna – 0 PKT
Badany jest udział kosztów operacji
Udział kosztów
dotyczący rozwiązań korzystnych dla
8.
środowiska naturalnego. Dotyczy zarówno
dotyczących
ochrony środowiska kosztów inwestycyjnych jak i
nieinwestycyjnych.

Budżet operacji przewiduje zastosowanie
rozwiązań korzystnych dla środowiska
naturalnego:
1. powyżej 15% budżetu – 5 PKT
2. 5-15% budżetu – 2 PKT
3. poniżej 5% budżetu – 0 PKT

Kryterium określa miejsce realizacji operacji. Operacja będzie realizowana na terenie min. 2
W celu uzyskania punktów konieczna jest
gmin
9
fizyczna realizacja na obszarze co najmniej 2
1. Tak – 5 PKT
gmin.
2. Nie – 0 PKT
W ramach kryterium badane będzie czy
1. Projekt powstał z inicjatywy oddolnej
projekt powstał z inicjatywy oddolnej
mieszkańców (załączono dokument
mieszkańców, czy będzie miał wpływ na
potwierdzający) – 3 PKT
10. Inicjatywa oddolna
pobudzenie aktywności mieszkańców i
wzmocnienie ich więzi z miejscem
2. Brak jest dokumentu potwierdzającego – 0 PKT
zamieszkania
Obszar realizacji
operacji

1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i
korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie
LGD – 10 PKT
Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał
Korzystanie ze
2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub
ze wsparcia biura LGD w postaci konsultacji i
11. wsparcia Biura LGD
korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie
udział wnioskodawcy w organizowanych
"Barcja"
LGD - 5 PKT
szkoleniach
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy
merytorycznej przy wypełnianiu wniosku – 0 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

Rozwój Przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej
DEFINICJA KRYTERIUM

1.

Sezonowość

Premiowane będą operacje tworzące
całoroczne miejsca pracy.

PUNKTACJA
Wszystkie utworzone w ramach operacji
miejsca pracy mają charakter:
1. całoroczny – 2 PKT
2. sezonowy – 0 PKT
W ramach operacji powstanie miejsce pracy
dla osoby z grupy defaworyzowanej:
1. Tak – 5 PKT

Aby uzyskać punkty w ramach kryteriów
konieczne jest utworzenie co najmniej 1
Zatrudnienie osób z
miejsca pracy dla osoby z grupy
2.
grup
defaworyzowanej (osoby pow.50 r. ż, osoby
defaworyzowanych
do 30 r. ż., bezrobotni)
2. Nie – 0 PKT

3.

4.

5.

6.

Wykorzystanie lokalnych usług i produktów
Wykorzystanie
Kryterium bada czy planowana działalność wytwarzanych na obszarze LGD
gospodarcza wykorzystuje usługi i produkty 1. operacja wykorzystuje produkty lokalne - 5 PKT
lokalnych
produktów i usług lokalne wytwarzane na obszarze LGD
2. Operacja wykorzystuje lokalne usługi - 2 PKT
2. Kryterium niespełnione - 0 PKT
Budżet operacji przewiduje zastosowanie
Badany jest udział kosztów operacji
rozwiązań korzystnych dla środowiska
Udział kosztów
dotyczący rozwiązań korzystnych dla
naturalnego:
środowiska naturalnego. Dotyczy zarówno
dotyczących
1. powyżej 15% budżetu – 5 PKT
ochrony środowiska kosztów inwestycyjnych jak i
2. 5-15% budżetu – 2 PKT
nieinwestycyjnych.
3. poniżej 5% budżetu – 0 PKT
Operacja jest innowacyjna
1.W skali ponadlokalnej (obszar LGD) – 5 PKT
Innowacyjność
Operacja ma charakter innowacyjny
2. Na terenie gminy –2 PKT
operacji
3. Operacja nie jest innowacyjna – 0 PKT
Operacja zakłada utworzenie:
Zakres operacji generuje nowe miejsca
1. Dwóch i więcej miejsc pracy-10 PKT
pracy – zakłada utworzenie miejsc pracy w
Miejsca pracy
2. Jednego miejsca pracy- 5 PKT
przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne
3. Żadnego miejsca pracy – 0 PKT

Propozycja zmiany

Opinia o
kryterium
.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe
.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

7.

9.

Wnioskodawca udokumentował miejsce
zameldowania lub adres siedziby głównej na
obszarze LGD:

Miejsce
zamieszkania lub
siedziby
wnioskodawcy

Czas realizacji
operacji

1. Wnioskodawca posiada miejsce zameldowania
lub siedzibę na obszarze LGD w okresie co
najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o przyznanie pomocy – 5 PKT
2. … krócej niż 6 miesięcy– 0 PKT
Wnioskodawca pisemnie zobowiązał się do
złożenia wniosku o płatność końcową w
Operacja zostanie zrealizowana w okresie 9 terminie do 9 m-cy od dnia przyznania
pomocy:
miesięcy od dnia przyznania pomocy

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

1.Tak – 5 PKT
2.Nie – 0 PKT
Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji:
Doświadczenie
Wnioskodawcy

Wnioskodawca posiada doświadczenie w
realizacji działań o charakterze podobnym
do operacji, którą zamierza realizować

1.przynajmniej jednego projektu finansowanego
9.
ze środków zewnętrznych– 5 PKT
2. działań o podobnym charakterze –2 PKT
3. Wnioskodawca nie posiada doświadczenia w
realizacji podobnych operacji – 0 PKT
1. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach i
korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie
LGD – 10 PKT
Kryterium bada czy wnioskodawca korzystał
Korzystanie ze
2. Wnioskodawca brał udział w szkoleniach lub
ze wsparcia biura LGD w postaci konsultacji
10. wsparcia Biura LGD
korzystał z indywidualnych konsultacji w siedzibie
i udział wnioskodawcy w organizowanych
"Barcja"
LGD - 5 PKT
szkoleniach
3.Wnioskodawca nie korzystał z pomocy
merytorycznej przy wypełnianiu wniosku – 0 PKT

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

.- Dobre
- Nie wiem
- Złe

