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Kryteria wyboru podmiotów ubiegających się o pomoc na wsparcie przygotowawcze w ramach osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 

Priorytet inwestycyjny: 9vi Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność 

 

A - Kryteria formalne 

L.p. Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium  

A.1 Wniosek o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze został 
złożony we właściwym terminie, do 
właściwej instytucji i w odpowiedzi na 
właściwy konkurs. 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca złożył wniosek o  przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze w terminie oraz do instytucji wskazanej  
w regulaminie konkursu, a także w odpowiedzi na właściwy konkurs. 
 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

A.2 Załączniki do wniosku o przyznanie 
pomocy na wsparcie przygotowawcze 
są ważne i zgodne z właściwymi 
polskimi oraz unijnymi przepisami. 

Ocenie podlega aktualność i zgodność wymaganych załączników  

z  właściwymi polskimi oraz unijnymi przepisami. 

 
Kryterium weryfikowane na podstawie dokumentacji projektowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

A.3 Wnioskodawca nie podlega 
wykluczeniu z możliwości otrzymania 
dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej 

Ocenie podlega, czy wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości 
otrzymania  dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na podstawie: 
 
−art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U.  z 2013 r. 885 ze zm.), 
  
−art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
  
−art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r.  

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 768 ze zm.).  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia, stanowiącego 
integralną część wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze  

A.4 Wydatki przewidziane we wniosku  
o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze nie są finansowane  
z innych funduszy EFSI 

Ocenie podlega, czy wydatki przewidziane w projekcie nie są finansowane  
z innych  funduszy EFSI. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia, stanowiącego 
integralną część wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

A.5 Realizacja projektu jest zgodna  
z przepisami art. 65 ust. 6  
rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że projekt nie został zakończony  
w rozumieniu art. 65 ust. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. 
  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść oświadczenia,  stanowiącego 
integralną część wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B - Kryteria horyzontalne  

L.p. Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium 

B.1 Projekt jest zgodny 
z Regionalnym Programem 
Operacyjnym oraz Szczegółowym 
Opisem Osi Priorytetowych RPO WK-P 
2014-2020 

Ocenie podlega zgodność projektu z RPO oraz SzOOP dla danego 
działania/poddziałania, m.in.  w zakresie: 
1. Czy projekt jest zgodny z właściwym typem/ami projektów;  
2. Czy  wnioskodawca jest podmiotem kwalifikującym się do wsparcia; 
3. Czy zagwarantowany jest wymagany wkład własny na poziomie 5%;  
4. Czy projekt jest zgodny z limitami i ograniczeniami w realizacji 

projektów. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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B.2 Projekt jest zgodny z właściwymi 
przepisami prawa unijnego i krajowego 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa 
unijnego i krajowego. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

B.3 

Projekt zakłada rozliczanie kosztów  
w oparciu o uproszczone metody 
rozliczania wydatków 

Ocenie podlega, czy w projekcie o wartości wkładu publicznego (środków 
publicznych) nieprzekraczającej kwoty 100 000 EUR (wyrażonej w PLN) 
wydatki są rozliczane uproszczonymi metodami, o których mowa w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

C - Kryteria  dostępu 

L.p. Kryterium Definicja kryterium  Opis znaczenia kryterium  

C.1 Obszar planowany do objęcia LSR 
zlokalizowany jest na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, 
na obszarze miasta liczącego powyżej 
20 tys. mieszkańców1. 

Ocenie podlega, czy wsparcie przygotowawcze zostanie udzielone 
podmiotom, które zamierzają przygotować LSR i objąć nią wyłącznie obszar 
zlokalizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, na obszarze 
miast powyżej 20 tys. mieszkańców. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze oraz opis obszaru planowanego do objęcia LSR 
stanowiący załącznik do wniosku. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 
 

C.2 Liczba ludności na obszarze 
planowanym do objęcia LSR wynosi od 
powyżej 20 tys. do 150 tys. 
mieszkańców1. 

Ocenie podlega, czy wsparcie przygotowawcze zostanie udzielone 
podmiotom, które zamierzają przygotować LSR i objąć nią obszar liczący od 
powyżej 20 tys. do 150 tys. mieszkańców. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 

                                                           
1
 Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR na dzień 31 grudnia 2013 r. 
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wsparcie przygotowawcze oraz opis obszaru planowanego do objęcia LSR 
stanowiący załącznik do wniosku. 

 
 

C.3. Miasto, którego obszar lub część 
obszaru planowana jest do objęcia LSR, 
jest członkiem podmiotu ubiegającego 
się o pomoc na wsparcie 
przygotowawcze lub zobowiązało się 
do współpracy z tym podmiotem. 

Ocenie podlega, czy zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, gmina /miasto, 
na obszarze którego obszar lub część obszaru planuje się objąć LSR, powinno 
być członkiem podmiotu ubiegającego się o pomoc na wsparcie 
przygotowawcze lub zobowiązać się do współpracy z tym podmiotem. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze oraz kopie dokumentów potwierdzających 
członkostwo lub zobowiązanie do współpracy stanowiące załącznik do 
wniosku. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

C.4 Miasto, którego obszar lub część 
obszaru planowana jest do objęcia LSR, 
jest członkiem wyłącznie podmiotu 
ubiegającego się o pomoc na wsparcie 
przygotowawcze lub zobowiązało się 
do współpracy wyłącznie z tym 
podmiotem. 

Ocenie podlega, czy zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 
2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności gmina /miasto, 
na obszarze którego obszar lub część obszaru planuje się objąć LSR, nie może 
być członkiem innego podmiotu ubiegającego się o pomoc na wsparcie 
przygotowawcze lub zobowiązać się do współpracy z tym podmiotem. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze oraz kopie dokumentów potwierdzających 
członkostwo lub zobowiązanie do współpracy stanowiące załącznik do 
wniosku. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 
 
 

C.5 Wniosek o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze został 
złożony przez organizację 
pozarządową, w rozumieniu art. 3 ust. 
2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  
o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie albo przez podmiot 
wymieniony w art. 3 ust. 3 ww. ustawy. 

Ocenie podlega, czy wniosek o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze został złożony przez organizację pozarządową, w 
rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. 
 
Zgodnie z ideą RLKS instrument ten skierowany jest w głównej mierze na 
wsparcie aktywności  społeczności lokalnej realizowane w sposób oddolny. 
Aktywność oddolna przejawia się m.in. poprzez działania organizacji 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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pozarządowych, których znaczenie zamierza się dodatkowo wesprzeć  
poprzez umożliwienie im pełnienia funkcji lidera w planowaniu realizacji 
instrumentu RLKS. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze oraz odpis aktualny z KRS wnioskodawcy, 
stanowiący załącznik do wniosku. 

C.6 Wśród członków podmiotu 
ubiegającego się o pomoc na wsparcie 
przygotowawcze lub wśród 
podmiotów, które zobowiązały się do 
współpracy  
z tym podmiotem, znajduje się 
przynajmniej po jednym 
przedstawicielu władz publicznych, 
lokalnych partnerów społecznych, 
lokalnych partnerów gospodarczych 
oraz mieszkańców. 

Ocenie podlega, czy wśród członków podmiotu ubiegającego się o pomoc na 
wsparcie przygotowawcze lub wśród podmiotów, które zobowiązały się do 
współpracy z tym podmiotem, znajduje się przynajmniej po jednym 
przedstawicielu władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych, 
lokalnych partnerów gospodarczych oraz mieszkańców.  
 
Zgodnie z art. 32 ust. 2 pkt b) rozporządzenia 1303/2013 instrument RLKS 
kierowany jest przez LGD, w skład których wchodzą przedstawiciele władz 
publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz 
mieszkańców. Na etapie oceny wniosków o pomoc na wsparcie 
przygotowawcze zamierza się weryfikować zdolność podmiotu składającego 
wniosek do wypełnienia powyższego warunku w przypadku późniejszej 
realizacji LSR. 

 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze oraz kopie dokumentów potwierdzających 
członkostwo lub zobowiązanie do współpracy stanowiące załącznik do 
wniosku. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 
 

C.7 Podmiot ubiegający się o pomoc na 
wsparcie przygotowawcze zatrudnia 
pracowników o łącznym wymiarze co 
najmniej1: 

a) 1 etatu – w przypadku, gdy 
obszar planowany do objęcia 

Ocenie podlega zdolność  administracyjna i  organizacyjna podmiotu 
ubiegającego się o pomoc na wsparcie przygotowawcze, biorąc m.in. pod 
uwagę zdolność podmiotu do obsługi zainteresowanej społeczności i 
realizacji planu włączenia społeczności lokalnej. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o kopie umów o pracę stanowiące 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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LSR jest zamieszkany przez 
powyżej 20 tys. i mniej niż 60 
tys. mieszkańców, 

b) 1,5 etatu – w przypadku, gdy 
obszar planowany do objęcia 
LSR jest zamieszkany przez co 
najmniej 60 tys. i mniej niż 100 
tys. mieszkańców, 

c) 2 etatów – w przypadku, gdy 
obszar planowany do objęcia 
LSR jest zamieszkany przez co 
najmniej 100 tys. i nie więcej 
niż 150 tys. mieszkańców. 

załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie przygotowawcze. 

C.8 Czy załączony do wniosku o przyznanie 
pomocy na wsparcie przygotowawcze 
plan włączenia społeczności lokalnej  
w przygotowanie LSR wraz  
z harmonogramem jego realizacji 
przygotowany jest zgodnie ze wzorem 
określonym w regulaminie konkursu . 

Ocenie podlega, czy załączony do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze  plan włączenia społeczności lokalnej  
w przygotowanie LSR wraz z harmonogramem jego realizacji przygotowany 
został zgodnie ze wzorem, określonym w regulaminie konkursu.  
 
Zaangażowanie społeczeństwa  w przygotowanie LSR jest jedną  z zasad 
związanych z realizacją instrumentu RLKS. Plan włączenia społeczności 
lokalnej stanowi wizualizację koncepcji włączenia społeczeństwa  
w przygotowanie LSR.   
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o plan włączenia społeczności 
stanowiący załącznik do wniosku. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 
 

C.9 Plan włączenia społeczności lokalnej  
w przygotowanie LSR zakłada co 
najmniej: 
a) przygotowanie LSR: 

 z udziałem lokalnej społeczności, 
w tym przeprowadzenie 

Ocenie podlega, czy załączony do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze plan włączenia społeczności lokalnej spełnia minimalne 
wymogi.  
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności 
stanowiącego załącznik do wniosku. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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konsultacji społecznych, 

 która ma być współfinansowana   
ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w 
ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014–2020, 

b) utrzymanie zatrudnienia na 
wymaganym poziomie co 
najmniej do końca okresu 
realizacji pomocy na wsparcie 
przygotowawcze, 

c) funkcjonowanie biura 
zapewniającego obsługę 
mieszkańców obszaru, 

d) prowadzenie strony internetowej 
na potrzeby przygotowania LSR. 

 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

C.10 Biuro zapewniające obsługę 
mieszkańców obszaru planowanego do 
objęcia LSR powinno zapewniać 
obsługę mieszkańców tego obszaru 
przez co najmniej 4 godziny, co 
najmniej1: 
a) 2 dni w tygodniu – w przypadku, 

gdy obszar planowany do objęcia 
LSR jest zamieszkany przez 
powyżej 20 tys. i mniej niż 60 tys. 
mieszkańców; 

b) 3 dni w tygodniu – w przypadku, 
gdy obszar planowany do objęcia 

Ocenie podlega zdolność podmiotu ubiegającego się o pomoc na wsparcie 
przygotowawcze do obsługi zainteresowanej społeczności w jego biurze  
w wymaganym przez IZ RPO WK-P minimalnym zakresie. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności 
stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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LSR jest zamieszkany przez co 
najmniej 60 tys. i mniej niż 100 
tys. mieszkańców; 

c) 4 dni w tygodniu – w przypadku, 
gdy obszar planowany do objęcia 
LSR jest zamieszkany przez co 
najmniej 100 tys. i nie więcej niż 
150 tys. mieszkańców. 

C.11 Konsultacje społeczne dotyczące 
przygotowania LSR obejmują co 
najmniej jedno spotkanie na obszarze 
całego miasta lub - w przypadku, gdy 
obszarem objętym LSR jest część 
miasta - każdej z dzielnic/osiedla 
planowanego do objęcia LSR, 
poświęcone  
w szczególności analizie mocnych  
i słabych stron, szans i zagrożeń, a 
także celów LSR i odbywają się według 
harmonogramu określonego w planie 
włączenia społeczności lokalnej  
w przygotowanie LSR. 

Ocenie podlega  plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR  
w odniesieniu do planowanych do przeprowadzenia konsultacji społecznych, 
w minimalnym zakresie wymaganym przez IZ RPO WK-P. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności 
stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

C.12 Wnioskowana kwota pomocy na 
wsparcie przygotowawcze nie może 
wynosić więcej niż: 

 110 000 zł - w przypadku gdy 
obszar planowany do objęcia LSR 
jest zamieszkany przez co 
najmniej 20 000 i mniej niż 60 000 
mieszkańców; 

 132 000 zł - w przypadku gdy 

Ocenie podlega czy wnioskodawca ubiega się o prawidłową kwotę pomocy  
w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących obszar planowany do objęcia 
LSR. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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obszar planowany do objęcia LSR 
jest zamieszkany przez co 
najmniej 60 000 i mniej niż 
100 000 mieszkańców; 

 154 000 zł - w przypadku gdy 
obszar planowany do objęcia LSR 
jest zamieszkany przez co 
najmniej 100 000 i mniej niż 
150 000 mieszkańców. 

D - Kryteria merytoryczne - zero-jedynkowe 

L.p. Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia kryterium  

D.1 Projekt jest zgodny z regulaminem 
konkursu 

Ocenie podlega, czy projekt jest zgodny z wymogami określonymi  
w regulaminie konkursu. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze i załączników. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 
 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 

D.2 
Budżet - niezbędność wydatków do 
realizacji zaplanowanych działań 

Ocenie podlega niezbędność planowanych wydatków w budżecie projektu 
pod kątem: 
- czy wynikają one bezpośrednio z opisanych działań oraz przyczyniają się do 

osiągnięcia  produktów  projektu, 
- czy nie ujęto wydatków, które wykazano jako potencjał wnioskodawcy. 
 

Kryterium będzie weryfikowane w oparciu  o treść wniosku o przyznanie 
pomocy na wsparcie przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 
 

D.3 Budżet - racjonalność i efektywność Ocenie podlega racjonalność i efektywność planowanych wydatków pod 
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wydatków kątem: 
- czy są adekwatne do zakresu i specyfiki projektu, czasu jego realizacji oraz 

planowanych rezultatów projektu, 
- czy są zgodne ze stawkami rynkowymi i/lub z taryfikatorem wydatków, 
- czy określone w projekcie nakłady finansowe służą osiągnięciu możliwie 

najkorzystniejszych efektów realizacji zadań. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze. 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

D.4 Budżet - kwalifikowalność wydatków 

Ocenie podlega kwalifikowalność wydatków pod kątem zgodności 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

D.5 
Budżet - prawidłowość sporządzenia 
budżetu projektu 

Ocenie podlega prawidłowość sporządzenia budżetu projektu pod kątem 
zgodności z regulaminem konkursu. 
 

Kryterium weryfikowane w oparciu o treść wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

D.6 Opis obszaru planowanego do objęcia 
LSR zawiera opis spójności tego 
obszaru tj. wskazano właściwe 
merytorycznie kryteria, które stanowiły 
podstawę jego wyłonienia. 

Ocenie podlega poprawność metodologiczna wyznaczenia obszaru 
planowanego do objęcia LSR, zgodnie z Podręcznikiem przygotowanym 
przez IZ RPO WK-P . 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o opis spójności obszaru planowanego 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 
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do objęcia LSR stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na 
wsparcie przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

D.7 Działania określone w planie włączenia 
społeczności lokalnej w przygotowanie 
LSR nakierowane są na szeroki udział 
społeczeństwa w przygotowanie LSR. 

Ocenie podlega zakres planowanych działań wraz z racjonalnością 
harmonogramu tych działań, pod kątem zaangażowania społeczeństwa  
w przygotowanie LSR. 
 
Kryterium weryfikowane w oparciu o treść planu włączenia społeczności 
stanowiącego załącznik do wniosku o przyznanie pomocy na wsparcie 
przygotowawcze. 
 
Możliwość zastosowania oceny warunkowej. 

Tak/nie 
(niespełnienie kryterium 

oznacza odrzucenie 
wniosku) 

 

 

 


