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Projekty wnioskodawców zewnętrznych

projekty o wartości całkowitej 
powyżej 50 tys. zł

Projekty LGD

projekt współpracy z inną LGD
projekty grantowe 
projekty własne 

Funkcjonowanie LGD

prowadzenie biura
doradztwo i szkolenia
informowanie o LGD i LSR
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Podejmowanie 
działalności

Duże projekty
Leader

Wzmocnienie 
kapitału społecznego

Zachowanie 
dziedzictwa 
lokalnego

Rozwój 
ogólnodostępnej 
infrastruktury

Promowanie obszaru
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Projektem grantowym jest operacja, której LGD udziela innym podmiotom wybranym przez
LGD, zwanym dalej „grantobiorcami” grantów będących środkami finansowymi PROW na
realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.

 Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, wybrany w drodze otwartego naboru 
ogłoszonego przez LGD w ramach realizacji projektu grantowego. 

 Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania. 

 Grantem są środki finansowe PROW, które LGD powierzyła grantobiorcy, na realizację 
zadań służących osiągnieciu celu projektu grantowego
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GRANTOBIORCY 
O wsparcie może ubiegać się podmiot będący:
 osobą fizyczną, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze 
wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), 

 osobą prawną,
 jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej 
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,

 jednostką organizacyjną osoby prawnej, nieposiadającą osobowości 
prawnej, której jednostka prawna użyczy osobowości prawnej.



GRANT
 1 grant = 10 000 zł

 Dofinansowanie 80% dla NGO, 63,63% dla publicznych

 80% dofinansowania
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FORMA WSPARCIA - dotacja
Pomoc na realizację operacji projektu grantowego przyznawana jest w wysokości określonej w LSR lecz
nie wyższej niż 100% kosztów kwalifikowalnych, z tym że pomoc na operację realizowaną przez
jednostki sektora finansów publicznych przyznawana jest w wysokości 63,63%.

- Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu
grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.

- Limit na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD nie może
przekroczyć 100 tyś złotych



PROCES REALIZACJI PROJEKTÓW GRANTOWYCH

1. LGD ogłasza nabór na operacje realizujące projekt grantowy 
(26/07/2018)

2. LGD dokonuje wyboru grantobiorców (w tym rozpatruje ewentualne 
protesty)

3. LGD składa wniosek na realizację projektu grantowego do Samorządu
Województwa (łącznie na wszystkie wybrane projekty grantowe)

4. LGD podpisuje umowę z Samorządem Województwa

5. LGD podpisuje umowy z poszczególnymi grantobiorcami

6. LGD zaciąga kredyt na realizację grantów

7. LGD wypłaca grantobiorcom środki na realizację projektów grantowych

8. GRANTOBIORCY realizują projekty w ścisłej współpracy z LGD

9. LGD przyjmuje wnioski o płatność od poszczególnych grantobiorców

10. LGD składa wniosek o płatność do Samorządu Województwa

11. LGD otrzymuje zwrot środków za projekt grantowy 

12. LGD spłaca kredyt zaciągnięty na realizację projektów grantowych



UWAGA : 
Umowa o powierzenie grantu jest zawierana między LGD 

a grantobiorcą. Aby taka umowa mogła być zawarta 
podmiot musi mieć zdolność do zawarcia tej umowy. 

Realizacja operacji przez grantobiorcę
nie może trwać dłużej niż 10 miesięcy i nie może 

rozpocząć się później niż miesiąc od podpisania umowy 
udzielenia grantu.  



Za realizację projektu grantowego 
(tzn. osiągnięcie celu oraz 

zaplanowanych wskaźników oraz 
utrzymanie celu w okresie trwałości 

projektu inwestycyjnego) 
odpowiada LGD 
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Grantobiorca zobowiązany jest wykazać, że:

 posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 
realizować, lub

 posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub

 posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą 
fizyczną, lub

 wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 

 inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będących własnością lub 
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada 
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością,

 posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany 
dalej „numerem identyfikacyjnym”. 

 Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej 



LSR PRZEWIDUJE 2 PROJEKTY GRANTOWE 

2018
 W przedsięwzięciu 7. Aktywność                     100 000 zł   

(ok. 10 projektów po 10 tys. zł) 

2019/2020
 W przedsięwzięciu 5. Krajobrazy                     100 000 zł 

(ok. 10 projektów po 10 tys. zł) 
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ZAKRES POMOCY

 wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań
innowacyjnych;

 zachowanie dziedzictwa lokalnego (Przedsięwzięcie 5- 2019/2020)

 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej (Przedsięwzięcie 7- 2018/2019)

 promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.



Kryteria wyboru grantobiorców : 

 W przedsięwzięciu 7. Aktywność

WSPÓŁPRACA. Od 0 do 3 pkt

- projekt łączy podmioty z mniej niż 3 gmin – 0 pkt 

- projekt łączy podmioty z co najmniej 3 gmin – 3 pkt 

KOMPLEMENTARNOŚĆ. Od 0 do 3 pkt

- brak działań miękkich (szkoleń, imprez, wydawnictw związanych tematycznie z przedmiotem projektu)  
przy zakupie sprzętu i wyposażenia powyżej 3500 zł   – 0 pkt 

- działania miękkie (szkolenia, imprezy, wydawnictwa związane tematycznie z przedmiotem 
projektu) przy zakupie sprzętu i wyposażenia powyżej 3500 zł  – 3 pkt 



KONSULTACJE/ PARTYCYPACJA. Od 0 do 5 pkt

- projekt  nie został opracowany przy udziale reprezentantów grup, do których jest skierowany  - 0 pkt

- projekt został opracowany przy udziale reprezentantów grup, do których jest skierowany- 5 pkt

PROMOCJA. Od 0 do 3 pkt

- projekt nie uwzględnia w budżecie wydatków na informowanie o współfinansowaniu projektu za 
pośrednictwem Partnerstwa Borów Niemodlińskich – 0 pkt 

- projekt uwzględnia w budżecie wydatki na informowanie o współfinansowaniu projektu za pośrednictwem 
Partnerstwa Borów Niemodlińskich – 3 pkt 



WPŁYW NA ŚRODOWISKO. Od (-2) do 2 pkt

- projekt przewiduje rozwiązania mogące/mające negatywny wpływ na środowisko-( - 2) punkty 
(wprowadzenie oceny ujemnej!)

- projekt przewiduje rozwiązania neutralne (obojętne) dla środowiska lub zgodne z wymaganymi dla 
danego przedmiotu projektu normami ochrony środowiska- 0 punktów

- projekt przewiduje rozwiązania poprawiające jakość środowiska/przyrody- 2 punkty

INNOWACJA według leksykonu „Financial Times”, nowa, ulepszona metoda wytwarzania dóbr lub 
świadczenia usług. Od 0 do 5 pkt

- brak innowacyjnych rozwiązań w projekcie- 0 pkt. 

- wykorzystanie rozwiązań dotychczas nie stosowanych na obszarze BN- 5 pkt



GRUPY DEFAWORYZOWANE, od 0 do 5 pkt

- projekt nie angażuje/nie jest skierowany do żadnej grupy defaworyzowanej- 0 pkt.

- projekt angażuje 1 grupę defaworyzowaną (kobiety/osoby do 35 lat/osoby powyżej 55 lat)- 3 pkt.

- projekt angażuje co najmniej 2 grupy defaworyzowane
(kobiety/osoby do 35 lat/osoby powyżej 55 lat)- 5 pkt.

WNIOSKODAWCA NGO, od 0 do 5 pkt

- projekt składany przez podmiot inny niż organizacja pozarządowa- 0 pkt. 

- projekt składany przez organizację pozarządową- 5 pkt.

LOKALIZACJA OPERACJI, od 0 do 1 pkt

- projekt nie dotyczy operacji z zakresu infrastruktury tur., rekr., kult. w miejscowości poniżej 5 
tyś. mieszkańców- 0 pkt. 

- projekt dotyczy operacji z zakresu infrastruktury tur., rekr., kult. w miejscowości poniżej 5 tyś. 
mieszkańców- 1 pkt. 



MAKSYMALNIE 
MOŻNA ZDOBYĆ 

32 PUNKTY.
MINIMUM 

KONIECZNE DO ZDOBYCIA 
10 PUNKTÓW. 
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1. Do kosztów kwalifikowalnych w ramach realizacji projektów grantowych zalicza się koszty:

a) ogólne, tj. honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 
zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności

b) zakupu robót budowlanych lub usług,

c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń 
za przeniesienie, autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

e) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa 
lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 

f) zakupu rzeczy innych niż wymienione w punkcie d-e, w tym materiałów,

g) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, którego nie można odzyskać na mocy 
prawodawstwa krajowego VAT

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.
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2. Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość
wkładu rzeczowego w formie towarów, gruntu lub
nieruchomości i nieodpłatnej pracy, którą ustala się jako
iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w
drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono
wniosek o powierzenie grantu i liczby 168.



3. Koszty kwalifikowalne mogą być dotowane jeśli zostały:

 Poniesione:

- od dnia, w którym została zawarta umowa udzielenia grantu, a w przypadku kosztów
ogólnych –od dnia 1 stycznia 2014 r.,

- zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych lub z zachowaniem zasady
konkurencyjności zgodnie z zasadą równego traktowania, uczciwej konkurencji i
przejrzystości (wynik wyboru najkorzystniejszej oferty w zakresie danego zadania
ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji wśród ofert otrzymanych od co
najmniej 3 niepowiązanych z grantobiorcą osobowo lub kapitałowo dostawców lub
wykonawców)

- w formie rozliczenia bezgotówkowego

 Uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji
wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy lub, gdy grantobiorca nie jest obowiązany
do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odrębnych przepisów zestawienia
faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym
przez LGD.

4. W przypadku gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego zadania
ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza wartość rynkową tych
kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy ustalaniu wysokości pomocy
uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.



TERMINARZ PRACY

- do 31/07/2018- wybór tematu do projektów 
grantowych (mailowo na niemodlinskie@op.pl)

- 2/08/2018- II spotkanie w sprawie projektów 
grantowych (tylko la Organizacji i podmiotów 
zainteresowanych udziałem w grantach)- praca 
z wnioskiem

- 26/07/2018- ogłoszenie naboru

- 9-31/08/2018- składanie wniosku



Dziękuję za uwagę. 
Zapraszam do dyskusji.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich
Rynek 52, 49-100 Niemodlin

www.boryniemodlinskie.pl

Tel. 77 4606 351



W moim 
stowarzyszeniu 

najtrudniej mi z…?



Mocne strony mojego 
Stowarzyszenia to…



Marzy mi się zrobienie 
z moim 

Stowarzyszeniem…


