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Załącznik nr 12
do wniosku o wybór LSR

Kryteria wyboru grantobiorców
Partnerstwa "Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie"

dotyczy przedsięwzięć:
1.1.1 Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura turystyczna i rekreacyjna
3.1.1 Borowiaki zawdy ehantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i
aktywizujące mieszkańców obszaru LSR
3.1.2 W ichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno
LSR

zawodowa mieszkańców obszaru

Zatwierdzone uchw ałą Zarządu
Partnerstwa LGDBT
z dnia 28.12.2015r.

„ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inv/esłująca w obszary wiejskie."

Przedsięwzięcie 1.1.1 Procedura grantowa

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR
Przedsięwzięcie 1.1.1 SZTREKI, ANTREJKII BUJAWKI, CZYLI INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNA I REKREACYJNA
Źródło finansowania: PROW 2014-2020
Procedura grantowa
Maksymalna liczba punktów: 65
Minimum punktowe: 39

Nazwa kryterium

Szczegółowy opis kryterium ; ;

Konsultacje społeczne

W trakcie przygotowania projektu
przeprowadzono konsultacje
społeczne z mieszkańcami,
dokonano analizy zgłoszonych
wniosków/uwag i sporządzano
raport z konsultacji.

Ochrona środowiska

Preferuje się projekty,
zakładające wykorzystanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska i/lub zwiększeniu
świadomości ekologicznej

Dostępność dla osób
niepełnosprawnych

Preferuje się operacje, które
uwzględniają potrzeby osób
niepełnosprawnych i z
ograniczoną mobilnością
ruchową.

Ocena punktowa
15 pkt - Wnioskodawca przeprowadził konsultacje
społeczne w formie elektronicznej i w formie otwartego
spotkania z mieszkańcami oraz sporządził szczegółowy
raport z konsultacji i udostępnił go publicznie
10 pkt - Wnioskodawca przeprowadził konsultacje
społeczne tylko w formie otwartego spotkania z
mieszkańcami oraz sporządził szczegółowy raport z
konsultacji i udostępni! go publicznie
5 pkt - Wnioskodawca przeprowadził konsultacje
społeczne tylko w formie elektronicznej oraz sporządził
szczegółowy raport z konsultacji i udostępnił go
publicznie
0 pkt - beneficjent nie przeprowadził konsultacji
społecznych
5 pkt - Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w
projekcie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska
i/lub zwiększaniu świadomości ekologicznej

Źródło weryfikacji kryterium

Raport z konsultacji wraz z listami
obecności załączony do wniosku.

Wniosek / karta opisu operacji
0 pkt - Wnioskodawca nie zakłada wykorzystania w
projekcie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska
i/lub zwiększaniu świadomości ekologicznej
5 pkt - operacja uwzględnia potrzeby osób
niepełnosprawnych, w tym z ograniczoną mobilnością
mchową.
0 pkt - operacja nie uwzględnia potrzeb osób
niepełnosprawnych, w tym z ograniczoną mobilnością
ruchową.

Wniosek / karta opisu operacji

Przedsięwzięcie 1,1.1 Procedura grantowa
biura LGD (wymagany kontakt osobisty, nie później niż 2
dni przed zakończeniem naboru wniosków) oraz
przedstawił merytorycznie wypełnioną fiszkę projektową
(sporządzoną wg wzoru ustalonego przez LGD) w
zakresie pozwalającym na analizę projektu przez
doradcę.
2 pkt ~ Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD w
zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie bez
wypełnionej fiszki projektowej
0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z.doradztwa LGD na
etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie

Preferuje się Wnioskodawców,
którzy zadeklarowali
zastosowanie przyjętych przez
Partnerstwo LGD BT „Zasad
wizualizacji ”

6 pkt. - kryterium spełnione w stopniu wysokim
Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca
zaplanował i opisał zasady promocji logotypu LGD
zgodne z „Zasadami wizualizacji” przyjętymi, przez
Partnerstwo LGD BT
3 pkt. - kryterium spełnione w stopniu umiarkowanym
Kryterium uważa się ża spełnione gdy Wnioskodawca
zadeklarował we wniosku stosowanie „Zasad
wizualizacji” przyjętych przez Partnerstwo LGD BT

Logotyp LGO

.

'

Wniosek / karta opisu operacji

■
_

_

_

... .... ............. _

.........

0 pkt. - Wnioskodawca nie planuje wykorzystywać
iopotypu LGD

Przedsięwzięcie 3.1.1 Procedura grantowa

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR
Przedsięwzięcie 3.1.1 Borowiaki zawdy ehantne do roboty w kupie, czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców
Źródło finansowania: PROW
Procedura grantowa

Maksymalna liczba punktów: 63
Minimum punktowe: 19

Nazwa kryterium

Siedziba Wnioskodawcy

Zasięg projektu
|
i

!
|
|
| Ochrona środowiska

i

i

Szczegółowy opis kryterium
Preferuje się Wnioskodawców,
których siedziba mieści się ma
obszarze objętym LSR
(ewentualnie posiada na tym
terenie koło/oddział), a w
przypadku osób fizycznych
preferuje się Wnioskodawców
zamieszkujących na obszarze
LSR nieprzerwanie przez okres
12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku
Preferuje się operacje
obejmujące swoim zasięgiem jak
największą część obszaru LSR.
Zasięg może dotyczyć np. terenu
realizacji wydarzeń, zamieszkania
uczestników (wymagane
zadeklarowanie uczestniczenia
osób z danych gmin, nie
wystarczy założenie, ze nabór
uczestników będzie otwarty).

Preferuje się projekty,
zakładające wykorzystanie
rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska i/lub zwiększeniu
świadomości ekologicznej

Źródło weryfikacji kryterium
Wypis z KRS, lub zaświadczenie z
ewidencji ludności danego urzędu
gminy/miasta o zameldowaniu stałym
lub tymczasowym przez okres 12
miesięcy przed dniem złożenia
wniosku, decyzja o wpisie do stałego
rejestru wyborców wydana co najmniej
12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku.
- Inny dokument (tylko w przypadku
zniesienia obowiązku meldunkowego)

Ocena punktowa
10 pkt - Wnioskodawca ma siedzibę (koło/oddział) lub
zamieszkuje na obszarze LSR nieprzerwanie przez,
okres 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
0 pkt - Wnioskodawca nie zamieszkuje na obszarze
LSR nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy przed
dniem złożenia wniosku

6 pkt - projekt obejmuje zasięgiem 3 gminy z obszaru
LSR
4 pkt - projekt obejmuje zasięgiem 2 gminy z obszaru
LSR

Wniosek / karta opisu operacji

0 pkt - projekt obejmuje zasięgiem 1 gminę z obszaru
LSR
5 pkt - Wnioskodawca zakłada wykorzystanie w
projekcie rozwiązań sprzyjających- ochronie
środowiska i/iub zwiększaniu świadomości
ekologicznej
0 pkt - Wnioskodawca nie zakłada wykorzystania w
projekcie rozwiązań sprzyjających ochronie
środowiska i/iub zwiększaniu świadomości

'

■

Wniosek / karta opisu operacji

i

Przedsięwzięcie 3.1.1 Procedura grantowa

ekologicznej

10 pkt - wnioskowana kwota pomocy do 10 tys. zł
Preferuje się Wnioskodawców,
którzy wnioskują o kwotę pomocy
niższą niż przewidziana dla
przedsięwzięcia Borowiaki
zawdy chantne do roboty w
kupie.

Wnioskowana kwota
pomocy

5 pkt- wnioskowana kwota pomocy powyżej 10 tys. zł
do 15 tys. zł

Wniosek o przyznanie pomocy.

0 pkt - wnioskowana kwota pomocy powyżej 15 tys. zł
j.

j
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! Wsparcie dla grup
| defaworyzowanych
i

Preferuje się operacje skierowane
do grup defaworyzowanych
wskazanych w LSR, jako
szczególnie wymagające
wsparcia.

Wniosek i karta opisu operacji
5 pkt - główną grupą docelową są osoby należące do
grup defaworyzowanych
0 pkt - projekty nie skierowane do grup
defaworyzowanych
Operacja wykorzystuje zasoby przyrodnicze:
3 p k t - w znacznym, stopniu
2 pkt - w umiarkowanym stopniu
1 pkt - w niskim stopniu
0 pkt - nie wykorzystuje w tych zasobów

Wykorzystanie lokalnych
zasobów

Preferuje się operacje
wykorzystujące w znacznym
stopniu lokalne zasoby
przyrodnicze i historyczno kulturowe.

!
i
I
i

i

| integracja
i międzypokoleniowa
i

I

Preferuje sie operacje

zawierające elementy
integracji
m iędzypokoleniow ej

Operacja wykorzystuje zasoby historyczno-kufturowe:
3 pkt - w znacznym stopniu
2 pkt - w umiarkowanym stopniu
1 pkt - w niskim stopniu
0 pkt - nie wykorzystuje w tych zasobów

Wniosek / karta opisu operacji

Wykorzystanie poszczególnych zasobów musi
wskazywać na bezpośredni związek operacji z danym
zasobem, być szczegółowo uzasadnione przez
Wnioskodawcę.
10 pkt - w ramach operacji .zaplanowano elementy
integracji międzypokoleniowej
j Wniosek / karta opisu operacji
0 pkt - w ramach operacji nie zaplanowano
elementów integracji międzypokoleniowej

t

Przedsięwzięcie 3.1.1 Procedura grantowa

j

5 pkt - Wnioskodawca korzysta! z doradztwa LGD w
zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie na
podstawie wypełnionej fiszki projektowej

Doradztwo biura LGD

Preferuje wnioskodawców
korzystających z doradztwa Biura
LGD w zakresie przygotowania
wniosku o dofinansowanie
.

Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca
korzystał z bezpośredniego doradztwa pracownikóvs
biura LGD (wymagany kontakt osobisty, nie później
niż 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków) oraz
przedstawił merytorycznie wypełnioną fiszkę
projektową (sporządzoną wg wzoru ustalonego przez
LGD) w zakresie pozwalającym na analizę projektu
przez doradcę.

:
i

Dokumentacja LGD
(karta udzielonego doradztwa, lista
obecności ze szkolenia)

j
j
I

2 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD w
zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie bez
wypełnionej fiszki projektowej

0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał, z doradztwa LGD
na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie

;

Preferuje się Wnioskodawców,
którzy zadeklarowali
zastosowanie przyjętych przez
Partnerstwo LGD ST „Zasad
wizualizacji"
Logotyp LGD

6 pkt. - kryterium spełnione w stopniu wysokim
Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca
zaplanował i opisał zasady promocji logotyp u LGD
zgodne z .Zasadami wizualizacji" przyjętymi przez
Partnerstwo LGD BT
3 pkt. - kryterium spełnione w stopniu umiarkowanym
Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca
zadeklarował we wniosku stosowanie „Zasad
wizualizacji” przyjętych przez Partnerstwo LGD BT

0 pkt. - Wnioskodawca nie planuje wykorzystywać
iogotypu LGD

Wniosek / karta opisu operacji

!
i
!

Przedsięwzięcie 3.1.2 (granty aktywizacyjne) Procedura grantowa

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR
Przedsięwzięcie 3.1.2 Wichajstry I dinksy, czyli aktywizacja społeczno - zawodowa mieszkańców LSR
Źródło finansowania: RPO WK-P 2014-2020 (oś 11)
Procedura grantowa
Typ projektu (mikrograntu w ramach projektu grantowego LGDV.

1.

2.

3.

Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze
środowiskowym takich jak: kluby samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, kluby pracy i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze
środowiskowym.
Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: usług wzajemościowych,
samopomocowych, lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji
społecznej.
Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw
pubiiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej.

Nazwa kryterium

Kategoria beneficjentów
objętych wsparciem w
ramach projektu

Szczegółowy opis kryterium
Preferuje operacje skierowane do
osób wskazanych w LSR jako
szczególnie wymagający
wsparcia:
- osoby do 35 roku życia
- osoby niepracujące

. Ocena punktowa

Źródło weryfikacji kryterium

5 pkt - powyżej 20% uczestników zaiicza się do
grupy defawo ryzowanej
3 pkt -10-20% uczestników zalicza się do grupy
defaworyzowanej
1 pkt - poniżej 10% uczestników zalicza się do grupy
defaworyzowanej

Wniosek o dofinansowanie mikrograntu

- osoby niepełnosprawne
~ seniorzy powyżej 50 roku żyda

Wysokość wkładu
własnego Wnioskodawcy

Kryterium preferuje operacja o
wkładzie własnym Wnioskodawcy
przekraczającym intensywność
pomocy przewidzianej w ramach
przedsięwzięcia Wichajstry i

0 pkt - wśród beneficjentów ostatecznych nie mauczestników zaliczających się do grupy
defaworyzowanej

Wniosek o dofinansowanie mikrograntu
4 pkt - wkład własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o ponad 10%
■

Przedsięwzięcie 3.1,2 (granty aktywizacyjne) Procedura grantowa

dinksy

|
i
ji

j

2 pkt - wkład własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego do 10%
0 pkt - wkład własny jest równy minimalnemu
wymaganemu w ramach przedsięwzięcia

Preferuje wnioskodawców
posiadających doświadczenie w
realizacji projektów
dofinansowanych z EFS na
obszarze LSR lub województwa
kujawsko- pomorskiego w
zakresie aktywizacji społeczno zawodowej, popartych
stosownymi dokumentami (np.
końcowy wniosek o płatność)

Doświadczenie
wnioskodawcy

4 pkt - Wnioskodawca zrealizował więcej niż 2
projekty
2 pkt - Wnioskodawca zrealizował 1 do 2 projektów
1 pkt - Wnioskodawca nie zrealizował żadnego
projektu, ale Partner projektu posiada stosowne
doświadczenie {co najmniej 1 zrealizowany projekt)

Wniosek o dofinansowanie mikrograntu/
zaświadczenie o prawidłowym rozliczeniu
projektu,, końcowy wniosek o płatność itp.

0 pkt - Wnioskodawca nie zrealizował żadnego
projektu i nie posiada Partnera posiadającego
doświadczenie

i

Koszty ujęte we wniosku o
dofinansowanie są racjonalne i
niezbędne do realizacji
zaplanowanych działań.

Racjonalność budżetu
operacji

i

3 pkt - Wysokość kosztów ujęta we wniosku została
odpowiednio udokumentowana i/lub uzasadniona

Wniosek o dofinansowanie mikrograntu wraz z
załącznikami

0 pkt - ujęte w budżecie koszty nie zostały
wystarczająco uzasadnione
5 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD w
zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie na
podstawie wypełnionej fiszki projektowej

Doradztwo biura LGD

Preferuje wnioskodawców
] korzystających z doradztwa Biura
| LGD w zakresie przygotowania
j wniosku o dofinansowanie

{.

Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca
korzystał z bezpośredniego doradztwa pracowników
biura LGD (wymagany kontakt osobisty, nie później
niż 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków) oraz
przedstawił merytorycznie wypełnioną fiszkę
projektową (sporządzoną wg v</zoru ustalonego przez
LGD) w zakresie pozwalającym na analizę projektu
przez doradcę.

Dokumentacja LGD
(karta udzielonego doradztwa, lista obecności
ze szkolenia)

Przedsięwzięcie 3.1.2 (granty aktywizacyjne) Procedura grantowa

2 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD w
zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie bez
wypełnionej fiszki projektowej

0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD
na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie

Preferuje się Wnioskodawców,
którzy zadeklarowali
zastosowanie przyjętych przez
Partnerstwo LGD B T „Zasad
wizualizacji"
| Logotyp LGD

i!..............................

6 pkt. - kryterium spełnione w stopniu wysokim
Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca
zaplanował i opisał zasady promocji logotyp u LGD
zgodne z „Zasadami wizualizacjr przyjętymi przez
Partnersko LGD BT
3 pkt. - kryterium spełnione w stopniu umiarkowanym
Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca
zadeklarov</ał we wniosku stosowanie „Zasad
wizualizacji” przyjętych przez Partnersko LGD BT

0 pkt. - Wnioskodawca nie planuje wykorzystywać
logotypu LGD

Wniosek / karta opisu operacji

Przedsięwzięcie 3.1.2 (granty zatrudnieniowe) Procedura grantowa

KRYTERIA WYBORU OPERACJI W RAMACH LSR
Przedsięwzięcie 3.1.2 Wichajstry i dinksy, czyli aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców LSR
Źródło finansowania: RPO WK-P 2014-2020 (oś 11)
Procedura grantowa
Typ projektu (mikrograntu w ramach projektu grantowego LGDV. aktywizacja społeczno-zawodowa

Nazwa kryterium

Szczegółowy opis kryterium
Preferuje operacje o wyższym
wskaźniku efektywności
zatrudnieniowej, niż podana w
ogłoszeniu konkursowym wg
aktualnie obowiązujących
przepisów/wytycznych 12

Efektywność
zatrudnieniowa projektu

i
I
I

Ocena punktowa

Źródło weryfikacji kryterium

4 pkt - efektywność zatrudnieniowa w ramach
mikrograntu - powyżej wymaganego minimum
1 pkt. - efektywność zatrudnieniowa w ramach
mikrograntu - równa wymaganemu minimum

Wniosek o dofinansowanie mikrograntu

............
Preferuje operacje skierowane do
osób wskazanych w LSR jako
szczególnie wymagający
wsparcia:

i

~osoby do 35 roku życia

Kategoria beneficjentów
objętych wsparciem w
ramach projektu

- osoby niepracujące
- osoby niepełnosprawne
- seniorzy powyżej 50 roku życia
!
1

5 pkt - powyżej 20% uczestników zalicza się do
grupy defaworyzowanej
3 pkt -10-20% uczestników zalicza się do grupy
defaworyzowanej
1 pkt - poniżej 10% uczestników zalicza się do grupy
defaworyzowanej

Wniosek o dofinansowanie mikrograntu

0 pkt - wśród beneficjentów ostatecznych nie ma
uczestników zaliczających się do grupy
defaworyzowanej

:

j
|
i
Różnorodność form
I
zastosowanych w grancie j
I
i
[
i

Preferuje granty wykorzystujące
klika form aktywizacji zawodowej
i/lub społecznej.

2 pkt —grant przewiduje wykorzystanie więcej niż
jedną formę aktywizacji
1 pkt - grant przewiduje jedną formę aktywizacji

/rN . .
,
(Sposrod punktowanych form
aktywizacji zawodowej wyłącza
się wypłatę stypendium oraz
zwrot kosztów dojazdu).

Min punktowe w ramach kryterium: 1 pkt
Max punktowe w ramach kryterium: 2 pkt

Wniosek o dofinansowanie mikrograntu
z załącznikami

Przedsięwzięcie 3.1.2 (granty zatrudnieniowe) Procedura grantowa
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Wysokość wkładu
własnego Wnioskodawcy

Doświadczenie
wnioskodawcy
l

Racjonalność budżetu
operacji

Kryterium preferuje operacja o
wkładzie własnym Wnioskodawcy
przekraczającym intensywność
pomocy przewidzianej w ramach
przedsięwzięcia Wichajstry i
dinksy

Preferuje wnioskodawców
posiadających doświadczenie w
realizacji projektów
dofinansowanych z EPS na
obszarze województwa kujawskopomorskiego w zakresie
aktywizacji społeczno zawodowej, popartych
stosownymi dokumentami <np.
końcowy wniosek o płatność)

Koszty ujęte we wniosku o
dofinansowanie są racjonalne i
niezbędne do realizacji
zaplanowanych działań.

4 pkt - wkład własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego o co najmniej 10%

|
j

I
.i
Wniosek o dofinansowanie mikrograntu !

2 pkt - wkład własny jest wyższy od wymaganego
wkładu minimalnego do 10%

i

]

0 pkt - wkład własny jest równy minimalnemu
wymaganemu w ramach przedsięwzięcia

4 pkt - Wnioskodawca zrealizował więcej niż Z
projekty
2 pkt - Wnioskodawca zrealizował 1 do 2 projektów
1 pkt - Wnioskodawca nie zrealizował żadnego
projektu, ale Partner projektu posiada stosowne
doświadczenie (co najmniej 1 zrealizowany projekt)
0 pkt - Wnioskodawca nie zrealizował żadnego
projektu i nie posiada Partnera posiadającego
doświadczenie

Wniosek o dofinansowanie
mikrograntu/ zaświadczenie o
prawidłowym rozliczeniu projektu,.
. końcowy wniosek o płatność itp.

5 pkt - Wysokość kosztów ujęta we wniosku została
odpowiednio udokumentowana i/lub uzasadniona

0 pkt - ujęte w budżecie koszty nie zostały
wystarczająco uzasadnione

Wniosek o dofinansowanie mikrograntu
wraz z załącznikami
I

.
-

Przedsięwzięcie 3.1.2 (granty zatrudnieniowe) Procedura grantowa

5 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD w
zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie na
podstawie wypełnionej fiszki projektowej

Doradztwo biura LGD

Preferuje wnioskodawców
korzystających z doradztwa Biura
LGD w zakresie przygotowania
wniosku o dofinansowanie

Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca
korzystał z bezpośredniego doradztwa pracowników
biura LGD (wymagany kontakt osobisty, nie później
niż 2 dni przed zakończeniem naboru wniosków) oraz
przedstawił merytorycznie wypełnioną fiszkę
projektową (sporządzoną wg wzoru ustalonego przez
LGD) w zakresie pozwalającym na analizę projektu
przez doradcę.

Dokumentacja LGD
(karta udzielonego doradztwa, lista
obecności ze szkolenia)

2 pkt - Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD w
zakresie sporządzania wniosku o dofinansowanie bez
wypełnionej fiszki projektowej

0 pkt - Wnioskodawca nie korzystał z doradztwa LGD
na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie

Preferuje się Wnioskodawców,
którzy zadeklarowali
zastosowanie przyjętych przez
Partnerstwo LGD B T „Zasad
wizualizacji"

6 pkt. - kryterium spełnione w stopniu wysokim
Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca
zaplanował i opisał zasady promocji logotypu LGD
zgodne z „Zasadami wizualizacji" przyjętymi przez
Partnerstwo LGD BT
3 pkt- - kryterium spełnione w stopniu umiarkowanym
Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca
zadeklarował we wniosku stosowanie „Zasad
wizualizacji" przyjętych przez Partnerstwo LGD BT

Logotyp LGD

Wniosek t karta opisu operacji

0 pkt. - Wnioskodawca nie planuje wykorzystywać
iogotypu LGD______ .
___________________
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