
 

 Harmonogram spotkań informacyjno - doradczych 

 

L. p. Miejsce spotkania Termin i godziny spotkań Cel spotkania 

1.  

Urząd Miasta 

ul. Warszawska 32 

21-300 Radzyń Podlaski 

21 marca 2017 r. 

godz. 12.00 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach 

udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym o kategoriach preferowanych 

operacji oraz grup docelowych w największym stopniu  realizujących 

założenia LSR. 

2.  

Ochotnicza Straż Pożarna 

ul. Zamkowa 11 

21-306 Czemierniki 

23 marca 2017 r. 

godz. 9.00 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o harmonogramie 

konkursów o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów 

oceny używanych przez organ decyzyjny LGD ( zwłaszcza kryteriów 

jakościowych). 

3.  

Urząd Gminy Borki 

ul. II Armii Wojska Polskiego 41 

21-345 Borki 

 

23 marca 2017 r. 

godz. 12.00 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach 

udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym o kategoriach preferowanych 

operacji oraz grup docelowych w największym stopniu  realizujących 

założenia LSR. 

4.  

Urząd Gminy Kąkolewnica 

ul. Lubelska 5 

21-302 Kąkolewnica 

 

28 marca 2017 r. 

godz. 9.00 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach 

udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym o kategoriach preferowanych 

operacji oraz grup docelowych w największym stopniu  realizujących 

założenia LSR. 

5.  

Urząd Gminy Komarówka Podlaska 

ul. Krótka 7 

21-311 Komarówka Podlaska 

31 marca 2017 r. 

godz. 9.00 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach 

udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym o kategoriach preferowanych 

operacji oraz grup docelowych w największym stopniu  realizujących 

założenia LSR. 

6.  

Urząd Gminy Ulan-Majorat 

Ulan Majorat 57 

21-307 Ulan-Majorat 

 

3 kwietnia 2017 r. 

godz. 9.00 

 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach 

udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym o kategoriach preferowanych 

operacji oraz grup docelowych w największym stopniu  realizujących 

założenia LSR. 

7.  

Urząd Gminy Radzyń Podlaski 

ul. Warszawska 32 

21-300 Radzyń Podlaski 

 

           4 kwietnia 2017 r. 

godz. 9.00 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach 

udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym o kategoriach preferowanych 

operacji oraz grup docelowych w największym stopniu  realizujących 

założenia LSR. 

8.  

Urząd Gminy Wohyń 

ul. Radzyńska 4 

21-300 Wohyń 

           4 kwietnia 2017 r. 

godz. 12.00 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach 

udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym o kategoriach preferowanych 

operacji oraz grup docelowych w największym stopniu  realizujących 

założenia LSR. 



9.  

Biuro LGD Zapiecek 

ul. Warszawska 35/4 

21-300 Radzyń Podlaski 

5 kwietnia 2017 r. 

godz. 16.00 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach 

udzielania wsparcia z budżetu LSR, w tym o kategoriach preferowanych 

operacji oraz grup docelowych w największym stopniu  realizujących 

założenia LSR. 

10.  

Biuro LGD Zapiecek 

ul. Warszawska 35/4 

21-300 Radzyń Podlaski 

6 kwietnia  2017 r. 

godz. 9.00 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o harmonogramie 

konkursów o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów 

oceny używanych przez organ decyzyjny LGD ( zwłaszcza kryteriów 

jakościowych). 

11.  

Biuro LGD Zapiecek 

ul. Warszawska 35/4 

21-300 Radzyń Podlaski 

7 kwietnia  2017 r. 

godz. 9.00 

Poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o harmonogramie 

konkursów o głównych zasadach interpretacji poszczególnych kryteriów 

oceny używanych przez organ decyzyjny LGD ( zwłaszcza kryteriów 

jakościowych). 

 

 Informacje na temat głównych założeń Lokalnej Strategii Rozwoju i Lokalnych Kryteriów Wyboru Operacji dostępne są również w punkcie doradczym 

w biurze LGD ul. Warszawska 35/4 w Radzyniu Podlaskim, telefonicznie: 83 352 16 00 oraz na stronie internetowej www.lgdzapiecek.pl 

http://www.lgdzapiecek.pl/

