
  

Lp. Zapis do dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 

Treść uwagi/komentarza/ 

propozycji zmiany wraz z 

uzasadnieniem 

Odpowiedź LGD 

1. Kryterium nr 2 

Przedsięwzięcia 1.1.1.  

w LSR. 

Zauważono, że kryterium nr 2 

Przedsięwzięcia 1.1.1 LSR jest 

niemierzalne. Postawiono 

pytanie jak LGD będzie 

weryfikować czy produkt/usługa 

świadczona w ramach projektu 

rzeczywiście wcześniej nie była 

dostępna na danym obszarze ?  

Uwaga uwzględniona.  

Dopisano słowa „oraz w 

oświadczeniu”.  

Weryfikacja nastąpi w oparciu 

o informacje wskazane we 

wniosku o dofinansowanie 

oraz w oświadczeniu.   

2.  Kryterium nr 8 

Przedsięwzięcia 1.1.1.  

w LSR. 

Z uwagi na doradztwo 

prowadzone w biurze oraz poza 

biurem LGD należy 

doprecyzować miejsce 

uczestnictwa w doradztwie.   

Zapis kryterium uzupełniono o 

słowa „w biurze LGD i/lub na 

obszarze LSR” oraz 

„Wnioskodawca otrzyma 

maksymalną liczbę punktów 

za korzystanie z doradztwa w 

biurze LGD i/lub doradztwa na 

obszarze LGD i/lub w 

szkoleniach LGD 

zorganizowanych w ramach 

naboru”.  

 

3.  Kryterium nr 3 

Przedsięwzięcia 1.1.2.  

w LSR. 

Zauważono, że kryterium nr 3 

Przedsięwzięcia 1.1.2 LSR jest 

niemierzalne. Postawiono 

pytanie jak LGD będzie 

weryfikować czy produkt/usługa 

świadczona w ramach projektu 

rzeczywiście wcześniej nie była 

dostępna na danym obszarze ? 

Uwaga uwzględniona.  

Dopisano słowa „oraz w 

oświadczeniu”.  

Weryfikacja nastąpi w oparciu 

o informacje wskazane we 

wniosku o dofinansowanie 

oraz w oświadczeniu. 

4.  Kryterium nr 9 

Przedsięwzięcia 1.1.2. w 

LSR. 

Z uwagi na doradztwo 

prowadzone w biurze oraz poza 

biurem LGD należy 

doprecyzować miejsce 

uczestnictwa w doradztwie.   

Zapis kryterium uzupełniono o 

słowa „w biurze LGD i/lub na 

obszarze LSR” oraz 

„Wnioskodawca otrzyma 

maksymalną liczbę punktów 

za korzystanie z doradztwa w 

biurze LGD i/lub doradztwa na 

obszarze LGD i/lub w 

szkoleniach LGD 

zorganizowanych w ramach 

naboru”. 

5.  Kryterium nr 1 

Przedsięwzięcia 2.1.1.  

w LSR. 

Zauważono, że kryterium nr 1 

Przedsięwzięcia 2.1.1 LSR jest 

niemierzalne. Postawiono 

pytanie w jaki sposób LGD 

będzie weryfikować 

przedmiotowe kryterium?  

Uwaga uwzględniona. 

Dopisano słowa „oraz w 

oświadczeniu”.  

Weryfikacja nastąpi w oparciu 

o informacje wskazane we 

wniosku o dofinansowanie 

oraz w oświadczeniu. Sposób 

weryfikacji uzupełniono o 

następującą treść „za każde 

kryterium można otrzymać 7 

pkt”.  



6. Kryterium nr 3 

Przedsięwzięcia 2.1.1.  

w LSR. 

Zauważono, że kryterium nr 3 

Przedsięwzięcia 2.1.1 LSR jest 

niemierzalne. Zasugerowano 

przekształcenie kryterium tak, 

aby posiadało metodologie 

wyliczenia, a sposób oceny był 

wyjaśniony i nie budził 

wątpliwości interpretacyjnych.  

Uwaga uwzględniona. 

Dopisano słowa „oraz w 

oświadczeniu”.  

Weryfikacja nastąpi w oparciu 

o informacje wskazane we 

wniosku o dofinansowanie 

oraz w oświadczeniu. 

7.  Kryterium nr 4 

Przedsięwzięcia 2.1.1.  

w LSR. 

Wskazano, iż wytyczne LGD 

powinny być dołączone do 

kryteriów lub należy wskazać w 

przedmiotowym kryterium 

odnośnik do wytycznych LGD  

 Uwaga uwzględniona. 

Sposób weryfikacji 

uzupełniono o treść „po 

zrealizowaniu operacji 

wnioskodawca zobowiązany 

jest do umieszczenia logo 

LGD na tablicy informacyjnej. 

Tablica informacyjna powinna 

zostać sporządzona zgodnie z 

Księgą Wizualizacji znaku 

PROW 2014-2020”.  

8 Kryterium nr 9 

Przedsięwzięcia 2.1.1.  

w LSR. 

Z uwagi na doradztwo 

prowadzone w biurze oraz poza 

biurem LGD należy 

doprecyzować miejsce 

uczestnictwa w doradztwie.   

Zapis kryterium uzupełniono o 

słowa „w biurze LGD i/lub na 

obszarze LSR” oraz 

„Wnioskodawca otrzyma 

maksymalną liczbę punktów 

za korzystanie z doradztwa w 

biurze LGD i/lub doradztwa na 

obszarze LGD i/lub w 

szkoleniach LGD 

zorganizowanych w ramach 

naboru”. 

 


