
Lista projektów ocenionych negatywnie, nie rekomendowanych do dofinansowania

L.p. Numer wniosku Nazwa beneficjenta Tytuł projektu
1 kryterium 

strategiczne (10 pkt)                 
2 kryterium 

strategiczne (5 pkt)
Średnia punktów

0 0 26,51 KL/8.1.2/42/08
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