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Słowniczek  

Terminy użyte w niniejszej procedurze oznaczają: 

1) LGD – oznacza Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perła Jury”, beneficjenta 

Projektu grantowego;  

2) LSR – oznacza Lokalną Strategie Rozwoju obowiązującą w LGD; 

3) Biuro – oznacza Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania; 

4) Zarząd – oznacza Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania;  

5) Rada – oznacza organ decyzyjny LGD (Rada Progarmowa), do którego kompetencji 

należy ocena i wybór Grantobiorców oraz ustalenie kwoty przyznanego grantu; 

6) Komisja Rewizyjna- organ kontrolny w LGD; 

7) Posiedzenie – oznacza posiedzenie Rady, na którym dokonywany jest wybór 

Grantobiorców oraz ustalana jest wysokość powierzonych grantów; 

8) Projekt grantowy – oznacza operację, o której mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o 

RLKS, realizowaną przez LGD, w ramach wdrażania LSR i na podstawie umowy 

zawartej z Samorządem Województwa Śląskiego, podczas której LGD przeprowadza 

konkurs na wybór Grantobiorców, dokonuje wyboru Zadań opisanych we wnioskach 

o powierzenie grantu, udziela grantów wybranym przez siebie Grantobiorcom, 

podpisując z nimi umowy o powierzeniu grantu, a następnie monitoruje wykonanie 

Zadań oraz dokonuje innych czynności mających na celu rozliczenie Projektu 

grantowego wobec Samorządu Województwa;; 

9) Wnioskodawca - oznacza podmiot ubiegajacy się o powierzenie grantu na realizację 

Zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego; 

10) Grantobiorca – oznacza podmiot wybrany przez LGD, któremu zostanie 

powierzone do realizacji Zadanie; 

11) JONOP –  oznacza jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej: 

a) wyodrębnioną organizacyjnie w strukturze osoby prawnej (w tym oddział 

osoby prawnej), lub 

b) współpracującą z osobą prawną, za jej pośrednictwem ubiegającą się o 

powierzenie grantu,  

– jeżeli siedziba tej jednostki organizacyjnej znajduje się na obszarze objętym LSR. 

W szczególności JONOP stanowią: koła gospodyń wiejskich będące 

wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi/ pomocniczymi kółek rolniczych i 

rady sołeckie. 

JONOP może ubiegać się o powierzenie grantu pod warunkiem, że z wnioskiem o 

powierzenie grantu wystąpi osoba prawna, zwana dalej Wnioskodawcą, w strukturze 

której dana jednostka prowadzi działalność organizacyjną;  

12) Podmiot – osoba prawna lub stowarzyszenie zwykłe posiadające zdolność prawną 

(tj. takie, które uzyskały wpis do rejestru prowadzonego przez starostę po maju 2016 

r.) ubiegająca się o powierzenie grantu na realizację Zadania; 

13) JSFP – jednostka sektora finansów publicznych; 

14) Wniosek o powierzenie grantu– oznacza Wniosek na realizację Zadań służących 

osiągnięciu celu Projektu grantowego składany przez Wnioskodawcę; 
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15) Zadanie – oznacza czynności opisane we wniosku o powierzenie grantu, 

realizowane przez Grantobiorcę na podstawie umowy o powierzenie grantu; 

16) Grant – oznacza środki finansowe które LGD powierza Grantobiorcy na realizację 

Zadania służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego; 

17) Konkurs grantowy – oznacza postępowanie służące wybraniu Grantobiorców 

którym zostanie powierzony grant; 

18) Grupa defaworyzowana – osoby długotrwale bezrobotne, osoby w wieku 18-35 

r.życia, osoby w wieku 50+ do których skierowane jest Zadanie realizowane przez 

Grantobiorcę; 

19) Umowa o powierzenie grantu– oznacza umowę na realizację Zadania, zawieraną 

pomiędzy LGD a Grantobiorcą, na podstawie której LGD przyznaje Granrobiorcy 

grant; 

20) Wniosek o rozliczenie grantu – wniosek składany przez Grantobiorcę do Biura 

LGD w celu rozliczenia realizacji Zadania i wykorzystania grantu przyznanego na 

podstawie Umowy o powierzenie grantu. Integralną częścią tego wniosku jest 

sprawozdanie; 

21) Ankieta monitorująca – składana przez Grantobiorcę do LGD ankieta, pozwalająca 

określić, które wskaźniki produktu oraz rezultatu i w jakim stopniu zostały 

osiągnięte w wyniku realizacji Zadania; 

22) Ocena wniosku o powierzenie grantu – oznacza procedurę oceny tych wniosków 

obejmującą etap: wstępnej oceny wniosków, oceny zgodności Zadania objętego 

wnioskiem z  LSR, ocenę wniosku według lokalnych kryteriów wyboru 

Grantobiorców oraz ustalenie wysokości przyznanego grantu na realizację Zadania 

objętego wnioskiem; 

23) Zbiorcza karta oceny pod kątem kryteriów dot. wyboru dot. Projektów 

grantowych- dokument, w którym znajdują się średnie ocen wynikające z dokonanej 

oceny przez Radę w stosunku do każdego wniosku o powierzenie grantu; 

24) Lista rankingowa – dokument określający pozycję konkretnego wniosku po 

dokonanej przez Radę ocenie wniosków o powierzenie grantu; 

25) Program – oznacza Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

26) Parytety - odpowiedni w świetle wymagań wskazanych w art. 32 ust.2 pkt b 

rozporządzenia 1303/2013, rozkład procentowy głosów między poszczególnymi 

grupami interesu reprezentowanymi w Radzie, obowiązujący na etapie 

podejmowania decyzji dotyczący oceny każdego wniosku o powierzenie grantu. 

27) Rejestr Interesów- dokument określający przynależność konkretnego członka Rady 

do grupy interesu, uwzględniający zasady dotyczące określania grup interesów 

określone w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 w zakresie 

jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania Zadań 

związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

wydane na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o PROW, do których stosowania 

zobowiązana jest LGD; 
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28) Aplikacja – Elektroniczna aplikacja internetowa wspomagająca działania LGD jak i 

ocenę wniosków (przez Członków Rady). Użytkownicy Aplikacji posługują się 

indywidualnym i niedostępnym dla innych loginem i hasłem pozwalającym na ich 

identyfikację w systemie; 

29) Grupa interesu – oznacza grupę jednostek połączonych więzami wspólnych 

interesów lub korzyści, której członkowie mają świadomość istnienia tych więzów. 

Jej członkowie mogą brać mniej lub bardziej aktywny udział w artykulacji swoich 

interesów starając się wpłynąć na realizację tych interesów. Żadna grupa interesu, nie 

może mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji przez Radę; 

30) Strona internetowa LGD – oznacza stronę internetową LGD funkcjonującą pod 

domeną www.lgdperlajury.pl; 

31) Regulamin Rady – oznacza zasady, w oparciu o które działa Rada LGD; 

32) Wytyczne – wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez 

lokalne grupy działania Zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 wydane na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o PROW, do 

których stosowania zobowiązana jest LGD; 

33) ZW - Zarząd Województwa Śląskiego; 

34) SW – Samorząd Województwa Śląskiego 

35) Rozporządzenie 1303/2013 -Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące EFRR, EFS, FS, EFRROW oraz EFMiR  

36) Rozporządzenie 1305/2013 - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów 

wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. 

 

W przypadku rozbieżności między postanowieniami Regulaminu a Wytycznymi lub 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego - pierwszeństwo przyznaje się 

postanowieniom Wytycznych lub przepisom prawa powszechnie obowiązującego.  

 

Odstępowanie od postanowień Regulaminu jest dopuszczalne ze względu na sprzeczność 

Regulaminu z przepisami prawa, Wytycznymi, z innymi dokumentami regulującymi 

funkcjonowanie LGD albo, gdy na skutek trudnych do przewidzenia zdarzeń, stosowanie 

Regulaminu okazało się niemożliwe lub nadmiernie utrudnione. W przypadku odstąpienia 

od Regulaminu LGD powinno postępować w sposób zgodny z przepisami prawa i 

Wytycznymi, w sposób, który nie narusza praw Grantobiorców i nie prowadzi do 

nieuzasadnionego faworyzowania niektórych z nich. 

 

 

 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/856/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/856/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/856/Rozporzadzenie_PE_ogolne_2014_2020.pdf
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I. CELE KONKURSU, ZAKRES POMOCY, ADRESACI I MIEJSCE 

REALIZACJI ZADAŃ 

 

Cel konkursu 

Celem konkursu jest wyłonienie Zadań służących realizacji Projektu grantowego. 

W ramach konkursu przewidywana jest realizacja Zadań które:  

- zakładają współdziałanie mieszkańców 

- wynikają z konkretnych potrzeb danej społeczności i służą zaspokajaniu potrzeb 

społeczności lokalnej, 

- mają jasno określony cel, dobrze zaplanowane działania, mierzalne rezultaty i rozsądne 

koszty realizacji, 

- przewidują takie działania, które będą kierowane do określonej grupy odbiorców, a 

jednocześnie będą służyć całej społeczności,  

- będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – 

samorządów i organizacji społecznych,  

- będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały zasoby lokalne – przyrodnicze, 

społeczne,  dziedzictwa kulturowego i finansowe.  

Zadanie musi być odpowiedzią na realne problemy i potrzeby zidentyfikowane na obszarze 

wsparcia w ramach Projektu grantowego i obszarze LSR, które mogą zostać rozwiązane 

właśnie  poprzez realizację Projektu grantowego. 

 

W ramach Projektów grantowych mogą być realizowane  

i dofinansowane Zadania polegające na: 

1. budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej  poprzez budowę, przebudowę, 

doposażenie miejsc rekreacyjnych/ turystycznych, 

2. wzmocnieniu kapitału społecznego poprzez pobudzanie i stymulowanie inicjatyw 

społecznych poprzez: 

- wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne, 

-podejmowanie inicjatyw społecznych, w tym pogłębiających wiedzę i umiejętności 

mieszkańców bądź powodujących nabycie nowych umiejętności, 

- organizację wydarzeń promocyjno-informacyjnych, w tym aktywizujących i 

integrujących mieszkańców i turystów, 

3. promowaniu obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych poprzez 

działania informacyjno-promocyjne; 

4. zachowaniu dziedzictwa lokalnego poprzez: 

-organizację wydarzeń kultywujących lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujących i 

integrujących mieszkańców i turystów;  

- realizowanie działań związanych z wyposażeniem podmiotów działających w 

sferze kultury. 
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Dokładny zakres Zadań, jakie mogą być realizowane w ramach danego Projektu grantowego 

określa zakres tematyczny konkursu wskazany w ogłoszenie o konkursie zamieszczonym na 

stronie internetowej LGD, o którym mowa w dalszej części Regulaminu. 

 

Wszystkie Zadania realizowane przez Grantobiorców w ramach danego Projektu 

grantowego muszą zmierzać do osiągnięcia celów i wskaźników tego Projektu grantowego. 

Cele i wskaźniki Projektu grantowego określa ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w 

dalszej części Regulaminu.  

 

Miejsce realizacji  

Miejscem realizacji Zadań w ramach udzielonego grantu jest obszar objęty LSR, tj. gminy 

Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny, Włodowice, Kroczyce, Irządze, Żarnowiec, 

Poręba. 

II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O POWIERZENIE GRANTU 

1. O powierzenie grantu może ubiegać się : 

 osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną – będące organizacją pozarządową, tj. 

podmiotem utworzonym w celu realizacji określonego interesu, innego niż 

osiągniecie zysku i nie będące jednostkami sektora finansów publicznych ani 

jednostkami organizacyjnymi powołanymi do istnienia z mocy ustawy  

(w szczególności stowarzyszenia zarejestrowane w KRS oraz stowarzyszenia zwykłe 

posiadające zdolność prawną, tj., zarejestrowane w ewidencji prowadzonej przez 

właściwego Starostę po maju 2016 r.)  

 jednostka sektora finansów publicznych, z wyłączeniem województwa, jeżeli 

siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR LGD, 

 JONOP,  

 powiat, który nie posiada siedziby lub oddziału na terenie LGD, jeżeli przynajmniej 

jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu posiada siedzibę lub oddział na 

obszarze LGD. 

2. Wymieniony powyżej w punkcie II.1 podmiot musi spełniać łącznie następujące 

warunki wymienione poniżej w punktach oznaczonych cyframi 1- 4 

1.  podmiot:  

a) posiada doświadczenie w realizacji zadań o charakterze podobnym do Zadania, 

którą zamierza realizować lub 

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu Zadania, która zamierza realizować   

lub  

c) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu Zadania, które zamierza 

realizować. 

2. Siedziba lub oddział Podmiotu oraz miejsce prowadzonej działalności- znajdują 

się na obszarze objętym LSR,  
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3. Podmiotowi został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, 

4. Inwestycje w ramach Zadania będą realizowane na nieruchomości będącej 

własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu lub 

podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we 

wniosku o powierzenie grantu co najmniej przez okres podlegania zobowiązaniu do 

zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art.71 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady nr 1303/2013. 

 

O powierzenie grantu nie mogą się ubiegać: 

- podmioty, które osiągnęły limit grantów przyznanych przez LGD na realizację Zadań 

w ramach Projektów grantowych w okresie 2014-2020 wynoszący 100 000 zł, przy 

czym w przypadku gdy Grantobiorcą jest JONOP limit ten liczy się dla JONOP, a nie 

podmiotu będącego formalnie Wnioskodawcą, 

- podmioty posiadające siedzibę lub oddział poza obszarem LGD - za wyjątkiem 

powiatu jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego powiatu 

posiada siedzibę lub oddział na obszarze LGD, 

- podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie,  

- JONOP nie może ubiegać się o grant z podmiotem nieposiadającym osobowości 

prawnej ani z nieposiadającym osobowości prawnej oddziałem terenowym 

podmiotu, 

- spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, 

- osoby fizyczne. 

 

Podmiot może złożyć tylko 1 wniosek w danym konkursie, chyba że z treści Ogłoszenia o 

konkursie jednoznacznie wynika co innego. 

Przy składaniu wniosków w ramach konkursu Grantobiorca ma obowiązek zweryfikowania, 

czy wysokość grantu, o jaki się ubiega, powiększona o granty dotychczas przyznane temu 

Grantobiorcy przez LGD w ramach realizacji Projektów grantowych realizowanych w 

ramach LSR, nie przekracza limitu, który wynosi 100 000 zł w ramach Programu.  

W przypadku ubiegania się o grant, w wysokości powodującej przekroczenie wskazanego 

wyżej limitu, LGD jest uprawniona do przyznania grantu jedynie w  kwocie, która nie 

spowoduje przekroczenia tego limitu, o ile kwota pozostała do wykorzystania we wniosku o 

powierzenie grantu spełnia warunki przyznania grantu. 

 

III. KOSZTY KWALIFIKOWALNE I NIEKWALIFIKOWALNE 

Ogólne zasady 

Intensywność pomocy, czyli poziom dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych Zadania, 

wynosi 100%. 

Wydatki w ramach Grantu są zaliczane do koszów kwalifikowalnych, jeżeli: 
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 są uzasadnione zakresem Zadania, 

 są niezbędne do osiągnięcia celu Zadania, 

 są racjonalne, 

 zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji Zadania,  

 zostały udokumentowane dokumentami księgowymi, spełniającymi wymagania 

określone w ustawie o rachunkowości, 

 zostały przewidziane w budżecie Zadania,  

 są zgodne z odrębnymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 

 są zgodne z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, zawartym poniżej. 

 

Niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatku, czyli zrefundowanie całkowite lub 

częściowe danego wydatku dwa razy. 

W przypadku gdy Wnioskodawca nie ma możliwości odzyskania podatku VAT, wszelkie 

koszty, jakie zostały wskazane w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy o 

powierzenie grantu są kosztami brutto. Aktem prawnym, w oparciu o który należy badać 

możliwość odzyskania podatku VAT jest ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z późn. zm.). 

 

Niezależnie od wskazanych powyżej ogólnych zasad dotyczących kwalifikowalności 

wydatków, w ramach realizacji Zadania, za koszty kwalifikowalne mogą zostać uznane 

jedynie wydatki mieszczące się w jednej z poniższych kategorii: 

1) zakupu robót budowlanych lub usług (ogólnie pojętych, nie tylko budowlanych),  

2) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu licencji, 

3) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości (koszt musi być ściśle 

związany z przedmiotem realizacji Zadania, racjonalny i uzasadniony 

ekonomicznie),  

4) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku Projektu grantowego 

związanego z zachowaniem dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn 

lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,  

5) zakupu nowych rzeczy, innych niż wymienione w pkt 4, w tym materiałów, 

6) podatku od towarów i usług (VAT), jeśli nie ma możliwości jego odzyskania.  

 

W przypadku finansowania z Grantu kosztów związanych z trwałym montowaniem sprzętu 

w pomieszczeniach lub na terenie otwartym, wydatki te są kwalifikowalne pod warunkiem, 

że Grantobiorca przedstawi na etapie składania wniosku o powierzenie grantu zał. nr 

IKI.B.3 do wniosku o powierzenie grantu. 

 

Rada ma prawo przyznania Grantu w niższej kwocie aniżeli wnioskowana, jeżeli uzna, że 

przedstawione w budżecie kwoty są zawyżone lub zbędne do prawidłowej realizacji 

Zadania. 
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Do wydatków, które nie mogą być finansowane i przedstawiane we wniosku o powierzenie 

grantu, (tj. do kosztów niekwalifikowalnych),  należą wydatki nieodnoszące się 

jednoznacznie do Zadania, w tym m. in.: 

 koszty ogólne, o których mowa w art. 45 ust 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, za 

wyjątkiem  opłat skarbowych oraz opłat za zaświadczenia związane z 

budową/przebudową obiektów, w kwocie nie wyższej niż 10% ogólnej kwoty 

Grantu, 

 koszty zakupu patentów lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych lub znaków towarowych, 

 koszty zakupu środków transportu,  

 koszty wynagrodzenia i innych świadczeń o których mowa w Kodeksie pracy, 

związanych z pracą pracowników, a także inne koszty związane z zatrudnieniem 

pracowników; 

 poniesione przed podpisaniem umowy o powierzenie grantu lub po zakończeniu 

realizacji Zadania (złożenia wniosku o rozliczenie grantu); 

 podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 z 

późn. zm.); 

 z rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań;  

 odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań;  

 koszty kar, grzywien, procesów sądowych; 

 zakup napojów alkoholowych; 

 podatki i opłaty ( w tym koszt wydania interpretacji indywidualnej), a także opłaty za 

zaświadczenia o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego;  

 kosztów inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów 

budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza 

obszarem wiejskim;  

 koszty zakupu powyżej wartości rynkowej; 

 koszty działalności gospodarczej; 

 wynagrodzeń koordynatora, osoby odpowiedzialnej za rozliczanie i księgowość 

Zadania rozliczanych na podstawie umów o dzieło oraz umowy o pracę; 

 nagród pieniężnych dla uczestników Zadania; 

 koszty rozliczane na podstawie faktur/rachunków wystawianych przez osobę prawną 

realizującą Zadanie wspólnie z JONOP (zgodnie z punktem II.1.3. Regulaminu), 

 działań związanych z tworzeniem kapitału żelaznego podmiotu, 

 działań o charakterze religijnym, które są związane ze sprawowaniem kultu 

religijnego lub posługi kapłańskiej;  

 działań o charakterze politycznym, 

 działań o charakterze pomocy doraźnej, socjalno-bytowej;  

 wydatków, które zostały zakwestionowane przez Radę przed podpisaniem umowy 

o powierzenie grantu – oznacza to, że nie ma możliwości przywracania (np. z 

powstałych oszczędności) pozycji budżetowych, które zostały usunięte przed 
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podpisaniem umowy o powierzenie grantu; niedozwolone jest także zwiększanie 

pozycji budżetowych (nawet jeśli przesunięcia te mieściłyby się w dopuszczalnych 

limitach), które zostały obniżone przez Radę na etapie oceny, przed podpisaniem 

umowy o powierzenie grantu.  

 

Podczas realizacji Zadań w ramach udzielonych grantów nie przewiduje się żadnego 

wkładu własnego Grantobiorcy. 
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PROCEDURA OCENY I WYBORU GRANTOBIORCÓW  

ORAZ OCENY REALIZACJI PROJEKTU GRANTOWEGO 

W RAMACH WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO  

KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

 

I. Informacje ogólne 

1. Celem procedury jest zapewnienie jednolitego, przejrzystego i prawidowego 

przebiegu procesu naboru, oceny, wyboru, realizacji, rozliczania, monitoringu  

i kontroli Zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego, który realizowany 

będzie przez podmioty wybrane w drodze otwartego konkursu ogłoszonego przez 

LGD, którym to LGD powierzy środki finansowe na realizację w/w Zadań.   

2. Członkowie Rady i członkowie Zarządu / Komisji Rewizyjnej uczestniczący  

w procesie naboru, oceny, wyboru, realizacji, rozliczania, monitoringu i kontroli 

Zadań służących osiągnięciu celu Projektu grantowego zobowiązani są do 

zachowania w tajemnicy i zaufaniu wszelkich informacji uzyskanych na każdym 

etapie realizacji niniejszej procedury. Zobowiazanie to potwierdzone jest złożeniem 

deklaracji o bezstronnosci i poufności. Deklaracja składana jest przez członków 

Rady każdorazowo przed rozpoczęciem procesu oceny i wyboru Grantobiorców.  

Członkowie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej składają deklarację poufności przed 

udostępnieniem im dokumentacji konkursowej lub dokumentacji dotyczącej 

realizowanych Zadań (w tym umów o powierzenie grantów lub wniosków o ich 

rozliczenie). Pracownicy Biura zobowiązują się do nieujawniania informacji 

zawartych we wnioskach o powierzenie grantów lub innych dokumentach 

związanych z realizacją Projektu grantowego, poprzez podpisaną deklarację 

poufności, dołączoną do dokumentacji konkursowej.  

3. Procedura oceny i wyboru Grantobiorców oraz oceny realizacji Projektu grantowego 

udostępniona jest przez Biuro do wiadomości publicznej na stronie internetowej 

LGD oraz w Biurze (Regulamin  Konkursu Grantowego).  

4. Ilekroć w dokumencie jest mowa o dniach - rozumie się przez to dni kalendarzowe, 

przy czym: 

- jeżeli początkiem terminu określonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy 

obliczaniu tego terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło; 

- upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu;  

- jeżeli koniec terminu przypada na niedzielę lub inny dzień ustawowo wolny od 

pracy, za ostatni dzień terminu uważa się najbliższy następny dzień powszedni. 

5. Ogłaszanie konkursu dot. naboru wniosków o powierzenie grantów następuje w 

terminach przewidzianych w „Harmonogramie planowanych naborów wniosków o 

udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy ramowej i 

jest możliwe jedynie w sytuacji, jeśli LGD nie osiągnęła zakładanych w LSR 

wskaźników i ich wartości, dla celów i przedsięwzięć, w które wpisuje się zakres 

danego naboru. 

        6. Integralną częśc Regulaminu stanowią załączniki: 
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1) Deklaracja poufności i bezstronności / deklaracja poufności - wzór; 

2) Karta wstępnej oceny wniosku, w tym zgodności z Programem (według 

Wytycznych)- wzór; 

3) Zbiorcza Karta oceny zgodności Zadania z LSR i kryteriami dot. wyboru Zadań 

dot. Projektów grantowych - wzór; 

4) Karta oceny zgodności Zadania z LSR oraz wg kryteriów dot. wyboru Zadania 

dot. Projektu grantowego - wzór; 

5) Wniosek o powierzenie grantu- wzór;  

6) Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu; 

7) Dokument potwierdzający wykorzystanie podczas realizacji Zadania zasobów 

dziedzictwa kulturowego, historycznego, przyrodniczego, społecznego –jeżeli 

ubiega się o uzyskanie punktów- wzór; 

8) Dokument / zobowiazanie potwierdzający fakt skierowania Zadania do grup 

defaworyzowanych - jeżeli ubiega się o uzyskanie punktów- wzór; 

9) a) Oświadczenie o wspólnej realizacji Zadania z grupą mieszkańców - wzór, 

b) Oświadczenie o wspólnej realizacji Zadania z innym podmiotem- wzór, 

10) Oświadczenie o zgodności dokumentu ze stanem faktycznym - wzór, 

11) Umowa o powierzenie grantu- wzór;  

12) Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem - wzór; 

13) Instrukcja wypełniania wniosku o rozliczenie grantu; 

14) Formularz „Wniosku o odwołanie od decyzji Rady Programowej”- wzór, 

15) Ankieta monitorująca – wzór; 

 

 

II. Ogłoszenie o konkursie dot.  naboru wniosków o powierzenie grantów. 

1. Nabory wniosków o powierzenie grantu (Konkursy grantowe) ogłaszane są przez 

Zarząd, po wcześniejszym poinformowaniu ZW. Zarząd ogłasza nabór wniosków o 

powierzenie grantu po wcześniejszym podjęciu uchwały, w tym zatwierdzeniu 

ogłoszenia oraz załączników do ogłoszenia. 

2. Biuro zamieszcza ogłoszenie o naborze wniosków w szczególności na stronie 

internetowej LGD oraz tablicy ogłoszeń w Biurze, nie wcześniej niż 30 dni i nie później 

niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia biegu terminu składania tych 

wniosków. W miejscu zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej LGD podaje się 

datę jego publikacji. 

3. Ogłoszenie o naborze wniosków zawiera w szczególności: 

1) termin – określony przez Zarząd, ze wskazaniem daty i godziny końcowej oraz 

miejsce składania wniosków, 

2) określony zakres tematyczny Projektu grantowego, zgodny z zakresem określonym 

w umowie ramowej,  

3) planowane do osiągnięcia w ramach Projektu grantowego cele i wskaźniki, 

4) kwotę dostępną w ramach ogłoszenia, 

5) formę wsparcia,  
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6) planowane do realizacji w ramach Projektu grantowego Zadania, 

7) ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja Zadań w ramach Projektu 

grantowego, 

8) miejsce upublicznienia opisu kryteriów wyboru Zadań dot. Projektów grantowych 

oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, 

9) minimalną liczbę punktów, której uzyskanie w wyniku oceny Zadania według 

kryteriów wyboru jest warunkiem wyboru Grantobiorców, 

10) informację o wysokości kwoty grantu i/lub intensywności pomocy (poziomie 

dofinansowania)- jeśli Zarząd LGD podejmie taką uchwałę, 

11) limit środków dla JSFP w ramach Projektu grantowego (nie wyższy niż 20% kwoty 

dostępnej w ramach ogłoszenia), 

12) miejsce udostępnienia LSR i wzorów dokumentów konkursowych (formularza 

wniosku o powierzenie grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy  

o powierzenie grantu), 

13) miejsce udostępnienia Regulaminu konkursu grantowego. 

4. LGD, najpóźniej w dniu podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o naborze 

wniosków, zamieszcza na swojej stronie internetowej dokumenty konkursowe, kryteria 

wyboru Zadań dot. Projektu grantowego oraz wymogi ustalone dla danego konkursu.  

Po zamieszczeniu w/w informacji na stronie internetowej nie ma możliwości ich zmian. 

Powyższe dokumenty dostępne są również w Biurze. 

 

III. Składanie wniosku o powierzenie grantu. 

1. Wniosek wraz z załącznikami składany jest w Biurze, w formie: 

a) dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym 

wraz z ogłoszeniem o konkursie wraz z załącznikami. Oba komplety dokumentów 

składane w odpowiedzi na konkurs muszą być identyczne i trwale spięte 

(uniemożliwiające dekompletację) 

oraz 

b) jednego egzemplarza wniosku w formacie DOC. Lub DOCX. oraz PDF  nagranego 

na płycie CD/DVD wraz z załącznikami w formacie JPG. lub PDF, 

Do wniosku należy dołączyć po 3 oferty potwierdzające, że koszty planowane do 

poniesienia w ramach Zadania są zasadne i racjonalne (odpowiadają cenom 

rynkowym). 

Wniosek składany jest bezpośrednio do Biura LGD, osobiście lub przez osobę upoważnioną 

przez Wnioskodawcę celem złożenia wniosku (w formie pisemnej). 

Złożenie wniosku potwierdzane jest na pierwszej stronie obu egzemplarzy w wersji 

papierowej wniosku. Potwierdzenie to zawiera pieczęć LGD, datę i godzinę złożenia 

wniosku, wskazanie liczby złożonych wraz z wnioskiem załączników, znak sprawy – 

indywidualne oznaczenie nadane przez LGD oraz podpis pracownika przyjmującego 

wniosek. 

Datą wpływu wniosku jest data i godzina złożenia wniosku w Biurze. 

Wymagane jest spełnienie wszystkich zapisów powyżej.  
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Wnioskodawca wraz z wnioskiem ma obowiązek złożenia pozwoleń, decyzji itp. 

dokumentów związanych z realizacją Zadania.   

Po potwierdzeniu przyjęcia wniosku, pracownik LGD przyjmujący wniosek wykonuje 

kserokopie pierwszej strony (zawierającej potwierdzenie wpływu wniosku) i przekazuje ją 

Wnioskodawcy. 

2. Składane wnioski rejestrowane są w Biurze według kolejności ich wpływu, a rejestr 

prowadzony przez pracowników Biura obejmuje w szczególności: 

1) znak sprawy, 

2) nazwę Wnioskodawcy, 

3) datę i godzinę złożenia wniosku, 

4) podpis Wnioskodawcy. 

Po dokonaniu potwierdzenia wpływu wniosku upoważniony pracownik dokonuje wpisu do 

rejestru wniosków pozostającego w dokumentacji LGD. Wpis do rejestru stosuje się  

w przypadku wszystkich składanych wniosków w kolejności przyjęcia w ramach danego 

naboru. 

Rejestr złożonych wniosków uwzględnia również wnioski wycofane (zgodnie z procedurą 

wycofania wniosków). 

3. W przypadku dużej liczby Wnioskodawców oczekujących na złożenie wniosku  

o powierzenie grantu dopuszcza się wyłącznie tych Wnioskodawców, którzy stawili się do 

Biura LGD najpóźniej do godziny zamknięcia naboru. Oczekujący w kolejce 

Wnioskodawcy otrzymają numerki świadczące o kolejności przyjęcia celem złożenia 

wniosku a ich wnioski zostaną potraktowane jako złożone w terminie wskazanym w 

naborze, nawet jeżeli ich faktyczne przyjęcie przez LGD nastąpi po upływie tego terminu, 

pod warunkiem, że wnioskodawca nie opuści Biura do chwili faktycznego przyjęcia 

wniosku przez LGD. 

 

IV. Wycofanie wniosku o powierzenie grantu. 

1. Na każdym etapie oceny i wyboru Grantobiorców przysługuje prawo do wycofania 

wniosku, o ile LGD nie wysłało do Wnioskodawcy pisma dot. złożonego wniosku.  

2. Warunkiem skutecznego wycofania wniosku jest złożenie do LGD pisma o wycofanie 

wniosku. Pismo musi zostać złożone przez Wnioskodawcę osobiście lub przez osobę 

upoważnioną przez Wnioskodawcę ( w formie pisemnej).  

3. Informację o wycofaniu wniosku odnotowuje się w rejestrze złożonych wniosków. 

4. Oryginał wycofywanego wniosku pozostaje w LGD wraz z pismem o wycofanie.  

5. LGD zwraca kopię wycofywanego wniosku Wnioskodawcy lub osobie upoważnionej 

podanej we wniosku. Zwrot dokumentacji dokonywany jest bezpośrednio w Biurze LGD, 

przy czym Wnioskodawca potwierdza odbiór dokumentacji adnotacją: „potwierdzam 

odbiór wniosku w 1 egz.” oraz swoim podpisem i datą. 

6. LGD wyłącza wycofywany wniosek z danego naboru wniosków, wpisując go do rejestru 

wniosków wycofanych, dokonując adnotacji na wycofanym wniosku „wniosek wycofany 

z naboru” wraz z podaniem daty wycofania oraz złożeniem podpisu przez pracownika 
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Biura LGD, który wydał wniosek Wnioskodawcy. W rejestrze złożonych wniosków 

dokonuje się skreślenia i adnotacji „wycofany”.  

7. Dokumenty skutecznie wycofane nie wywołują żadnych skutków prawnych, a podmiot, 

który je złożył a następnie skutecznie wycofał, jest traktowany jakby tych dokumentów 

wcześniej nie złożył, o ile nie zaszły przesłanki opisane w pkt. 1. 

 

V. Ocena wniosków oraz ustalenie wysokości przyznanego grantu 

 

V.I Przebieg procesu oceny oraz ustalenia wysokości przyznanego Grantu  

1. Po upływie terminu naboru wniosków Rada dokonuje oceny wniosków podczas 

posiedzenia (z wykorzystaniem Aplikacji jeśli dotyczy) posiłkując się wynikami 

weryfikacji wniosków w zakresie wstępnej oceny wniosków oraz zgodności Zadania z 

LSR, w tym zgodności z Programem, dokonanej przez pracowników Biura. Ocena 

wniosków dokonywana jest po zapoznaniu się Członków Rady z rejestrem złożonych 

wniosków, wnioskami o powierzenie grantu i przeprowadzeniu procedury wyłączenia 

członka Rady od udziału w dokonywaniu oceny i wyboru operacji zawartymi w 

Regulaminie Rady oraz po uwzględnieniu rozkładu grup interesów, zgodnie z 

informacjami zawartymi w Rejestrze interesów prowadzonym przez Biuro. Przy ocenie 

każdego wniosku sprawdzany jest rozkład grup interesów członków Rady biorących 

udział w ocenie (w sytuacji wyłączeń z oceny).  

2. Głosowanie, nad oceną wniosków a także na każdym etapie przeprowadzania tej oceny, 

ma charakter jawny.  

3. Etapy oceny wniosków oraz ustalenia wysokości grantu: 

A. Wstępna ocena wniosków (w tym zgodność z Programem) - Biuro, zatwierdza Rada, 

B. Ocena zgodności Zadania z LSR - Biuro, zatwierdza Rada,  

C. Ocena Zadania według kryteriów wyboru Zadań dot. Projektów grantowych - Rada, 

D. Ustalenie kwoty wsparcia (tj. kwoty przyznanego grantu) - Rada. 

V.II Zasady oceny oraz ustalenia kwoty przyznanego grantu  

 

A. Wstępna ocena wniosków – Biuro. 

1. Wstępna ocena wniosków dokonywana jest przez 2 pracowników (osoba sprawdzająca  

i osoba weryfikująca), w terminie 21 dni od zakończenia naboru i obejmuje ocenę w 

zakresie: 

1) Miejsca i daty złożenia wniosku oraz właściwego formularza wniosku zgodnie z 

ogłoszeniem o konkursie, 

2) weryfikacji zgodności okresu realizacji Zadania w oparciu o zapisy Ogłoszenia, 

3) zgodności z określoną w Ogłoszeniu kwotą grantu (jeśli zapisy w Ogłoszeniu 

określały min. i max. kwotę grantu), 

4) weryfikacji podmiotu, który ubiega się o przyznanie pomocy, w zakresie możliwości 

dostępu do konkursu;  

5) weryfikacji czy wniosek zawiera działania / koszty zakazane Regulaminem 

Konkursu Grantowego, 
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6) weryfikacji czy wniosek jest kompletny i spójny w poszczególnych elementach? 

Wszystkie rubryki zostały wypełnione i wszystkie załączniki dołączone i 

potwierdzone za zgodność z oryginałem, a Wnioskodawca złożył podpis we 

wszystkich wskazanych miejscach, 

7) weryfikacji czy przedstawiony w formularzu wniosku budżet jest prawidłowo 

wypełniony (nie zawiera błędów rachunkowych), 

8) weryfikacji czy Grantobiorca wywiązał się z umowy o powierzenie grantu na 

realizację poprzedniego grantu w ramach Projektów grantowych realizowanych 

przez LGD- jeśli dotyczy. 

9) weryfikacji czy Wnioskodawcy został nadany numer identyfikacyjny lub czy złożył 

wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów,  

10)  zgodności z Programem, w tym z obowiązującymi w ramach naboru warunkami 

powierzenia grantu oraz formą wsparcia na podstawie Karty weryfikacji zgodności 

Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie, o treści 

udostępnionej w Wytycznych, 

11) złożenia dodatkowych załączników obowiązkowych - w przypadku gdy  

w ogłoszeniu o naborze wskazano dodatkowe załączniki obowiązkowe lub wynikają 

one z listy kryteriów oceny za które Wnioskodawca chce otrzymać punkty lub są 

związane z realizacją Zadania (np. dokumenty wymagane przepisami prawa 

budowlanego), 

2. W sytuacji stwierdzenia omyłek/braków/uchybień w zakresie określonym w pkt.1 ppkt.1, 

3-4, 8-10, wniosek przekazywany jest na posiedzenie Rady celem podjęcia uchwały o 

niespełnieniu warunków oceny wstępnej. 

3. W sytuacji stwierdzenia omyłek/braków/uchybień w zakresie określonym w pkt. 1 ppkt  

2, 5-7, 11 Biuro wzywa pisemnie Wnioskodawcę do ich uzupełnienia/usunięcia, ze 

wskazaniem 7 dniowego terminu na ich usunięcie. Informacja przekazywana jest 

jako oryginał pisma listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

Dodatkowo Biuro informuje telefonicznie Wnioskodawcę o wystosowanym do niego 

piśmie. Nie ma możliwości przedłużania terminu składania uzupełnień. Pismo 

podpisywane jest przez członka Zarządu lub upoważnionego pracownika Biura. 

4. Dopuszcza się jednokrotne uzupełnienie wniosku - wyłącznie w zakresie wskazanym  

w informacji do Wnioskodawcy, przy czym uzupełnienie wniosku lub załączników 

następuje poprzez złożenie poprawionego/uzupełnionego wniosku/załączników  

osobiście do Biura (liczy się data wpływu), w tym wersji elektronicznej wniosku jeżeli 

podlega on uzupełnieniom. 

Upoważniony pracownik Biura LGD dokonuje potwierdzenia przyjęcia uzupełnienia 

wniosku wraz z załącznikami, potwierdza za zgodność kserokopie oraz oznacza 

załączniki, wpisując na pierwszej stronie wniosku ich ilość - analogicznie jak procedura 

przyjęcia wniosku o  powierzenie grantu (jeden z pracowników Biura odpowiedzialnych 

za ocenę danego wniosku –lub w przypadku jego nieobecności inny pracownik Biura). 

Po wpłynięciu stosownych uzupełnień wniosek wraz z załącznikami poddawany jest 

ponownej weryfikacji (max. 14 dni, licząc od dnia następującego po dniu dostarczenia 
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uzupełnienia wniosku). W sytuacji gdy nie uzupełniono/usunięto 

omyłek/braków/uchybień lub wpłynęły one po terminie lub wniosek nie został 

prawidłowo uzupełniony wniosek nie podlega dalszej ocenie. W przypadku gdy 

Wnioskodawca dokonał we wniosku zmiany wykraczające poza wskazane w piśmie do 

Wnioskodawcy, uzupełnień poza zakres objęty wezwaniem LGD nie uwzględnia.  

Usunięcie braków we wniosku o powierzenie grantu lub poprawienie w nim oczywistych 

omyłek nie może prowadzić do jego istotnej modyfikacji. 

Po zakończeniu oceny wstępnej pracownicy Biura niezwłocznie dokonują weryfikacji 

wniosków pod kątem spełnienia warunków zgodności Zadania z LSR.  

Biuro przygotowuje listę Zadań niewybranych i przedstawia je Radzie (uchwała). 

W sytuacji gdy Wnioskodawca ubiega się o przywrócenie terminu na rozpatrzenie 

uzupełnień wynikającego z faktu, iż pismo dot. uzupełnień odebrała osoba 

nieuprawniona, Wnioskodawca jest zobowiązany wraz z pismem o przywrócenie 

terminu złożyć poprawiony wniosek wraz z wszystkimi dokumentami opisanymi  

w piśmie LGD oraz uzasadnieniem zaistniałej sytuacji. Wówczas Zarząd badając 

okoliczności na posiedzeniu podejmuje decyzję o przywróceniu terminu lub odrzuceniu 

wniosku. 

5. Wyniki weryfikacji dokonanej przez pracowników Biura w oparciu o opracowaną kartę 

wstępnej weryfikacji przekazywane są Przewodniczącemu Rady i/ lub udostępniane w 

Aplikacji.  

Decyzja o niepodleganiu dalszej ocenie wymaga uzasadnienia z podaniem przyczyny jej 

podjęcia i wskazaniem warunków, które zostały uznane za niespełnione (Rada). 

6. Zadanie uznaje się za spełniające warunki wstępnej oceny wniosku, wówczas gdy po 

dokonaniu uzupełnień przez Wnioskodawcę na wszystkie pytania zawarte w Karcie 

wstępnej oceny wniosku udzielono odwiedzi „TAK”.  

7. Zadania ocenione jako niespełniające warunków wstępnej oceny wniosku nie podlegają 

dalszej ocenie i nie mogą zostać wybrane do finansowania i podlegają wpisaniu na listę 

Zadań nie wybranych.  

8. Zadania ocenione jako spełniające warunki wstępnej oceny wniosku poddawane są 

ocenie zgodności Zadania z LSR.  

9. Wyniki weryfikacji wstępnej wniosków zatwierdzane są/ lub podważane na posiedzeniu 

Rady, przed dokonaniem oceny zgodności Zadania z LSR. W przypadku podważenia 

oceny członkowie Rady odnotowują zakres niezgodności z propozycją pracowników 

Biura. Ostateczna decyzja należy do Rady.  

 

B. Ocena zgodności Zadania z LSR 

1. Ocena zgodności Zadania z LSR obejmuje ocenę w zakresie realizacji celu ogólnego i 

szczegółowego LSR oraz przedsięwzięcia przez osiąganie zaplanowanych w LSR 

wskaźników, a także sprawdzenie czy wniosek został złożony w terminie i miejscu 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

2. Ocena zgodności Zadania z LSR dokonywana jest przez Radę na posiedzeniu Rady (w 

oparciu o ocenę dokonaną przez pracownika Biura) na podstawie Karty oceny zgodności 

Zadania z LSR wypełnianej indywidualnie przez każdego członka Rady.  
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3. Decyzję o zgodności Zadania z LSR albo niezgodności Zadania z LSR podejmuje Rada, 

po otrzymaniu wniosków i Kart oceny zgodności Zadania z LSR, wypełnionych przez 

pracowników Biura. Decyzja o niezgodności wymaga uzasadnienia z podaniem 

przyczyny jej podjęcia i wskazaniem zakresów, które zostały uznane za niespełnione 

(Rada).  

4. W przypadku, gdy LGD nie korzysta z Aplikacji: Członkowie Rady, na Posiedzeniu 

Rady, po zapoznaniu się z dokumentacją oraz posiłkując się propozycją oceny 

pracowników Biura przystępują do oceny wniosków. Aby Zadanie zostało ocenione jako 

zgodne z LSR większość  członków Rady biorących udział w ocenie wniosku musi 

udzielić odpowiedzi „TAK” (przez podniesienie ręki na wezwanie Przewodniczącego). 

Przy równym rozłożeniu głosów, głos decydujący ma Przewodniczący Zebrania.  

5. W przypadku, gdy LGD korzysta z Aplikacji: Członkowie Rady, na Posiedzeniu Rady, 

po zapoznaniu się z dokumentacją oraz posiłkując się propozycją oceny pracowników 

Biura przystępują do oceny wniosków- wymóg opisany w pkt 6 musi zostać spełniony.  

6. Zadanie uznaje się za zgodne z LSR jeżeli: 

1) zakłada realizację: celu ogólnego i szczegółowego LSR zawartego w tym celu 

ogólnym, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników; 

2) jest zgodne z Programem, w ramach którego jest planowana realizacja tego Zadania, 

w tym z warunkami, o których mowa w ogłoszeniu o konkursie; 

3) jest zgodne z zakresem tematycznym Projektu grantowego; 

4) jest objęte wnioskiem o powierzenie grantu, który został złożony w miejscu  

i terminie wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. 

7. Zadania ocenione jako niezgodne z LSR nie podlegają dalszej ocenie i nie mogą zostać 

wybrane do finansowania (tj. nie może im zostać przyznany grant). Zadania takie 

podlegają wpisaniu na listę Zadań niewybranych. 

8. Zadania ocenione jako zgodne z LSR poddawane są ocenie według kryteriów wyboru 

Zadań dot. Projektu grantowego.  

 

C. Ocena Zadań według kryteriów merytorycznych dot. wyboru Zadań dot. 

Projektów grantowych.  

1. Oceny Zadań według kryteriów merytorycznych dot. wyboru Zadań dot. Projektów 

grantowych dokonuje Rada na posiedzeniu Rady poprzez przyznanie określonej liczby 

punktów lub nieprzyznanie żadnych punktów za spełnienie poszczególnych kryteriów. 

Punkty przyznawane są w ramach skali punktowej określonej dla każdego z kryteriów. 

Każdy członek Rady dokonuje oceny indywidualnie w oparciu o kartę oceny, według 

kryteriów dot. wyboru Zadań w ramach Projektu grantowego.  

2. Zadania, które uzyskały minimalną, wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków liczbę 

punktów dot. wyboru Zadań w ramach Projektu grantowego podlegają ustaleniu kwoty 

przyznania grantu. 

3. Dla Zadań, które nie uzyskały minimalnej, wskazanej w ogłoszeniu o naborze wniosków 

liczby punktów w ocenie Zadania według kryteriów dot. wyboru Zadań w ramach 

Projektu grantowego, nie ustala się wysokości powierzonego grantu. Takich zadań nie 
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wybiera się do realizacji w ramach Projektu grantowego i zostają wpisane na listę Zadań 

niewybranych. 

 

D. Ustalenie kwoty grantu. 

1. Ustalenie kwoty grantu dokonywane jest na posiedzeniu Rady - niezależnie od tego czy 

LGD korzysta z Aplikacji, po zbadaniu czy:  

1) koszty zaplanowane w ramach danego Zadania są kosztami kwalifikowalnymi 

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 

2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz.U. poz.1570 późn. zm.), w 

zakresie opisanym w Regulaminie Konkursu Grantowego LGD „Perła Jury”, 

2) koszty są racjonalne, uzasadnione zakresem Zadania i niezbędne do osiągnięcia jej 

celu, 

3) zastosowano wskazaną w Ogłoszeniu o naborze wniosków kwotę grantu (czy 

wnioskowana kwota nie przekracza maksymalnej wysokości grantu). 

Przewodniczący Rady może przed zwołaniem posiedzenia poprosić pracowników Biura  

o dokonanie wstępnej weryfikacji kosztów pod względem racjonalności i zasadności ich 

poniesienia. Informację taką przedstawia się na posiedzeniu Rady. 

2. W przypadku, gdy w ocenie Rady wnioskowana kwota grantu zawiera koszty 

niekwalifikowane lub nieracjonalne lub nieuzasadnione ekonomicznie lub zbędne do 

osiągnięcia celu Zadania, Rada, w drodze dyskusji i głosowania dokonuje ustalenia 

kwoty powierzonego grantu przez odpowiednie zmniejszenie kwoty w stosunku do 

wartości wskazanej we wniosku o powierzenie grantu. Wynik ustalenia kwoty grantu 

odnotowuje się w protokole (wraz z uzasadnieniem dokonanego obniżenia kwoty grantu 

w stosunku do złożonego wniosku - jeżeli dotyczy). 

3. W przypadku gdy na skutek dokonania uzasadnionych cięć finansowych kwota Grantu 

spadnie poniżej 5 000,00 zł wniosek nie podlega dalszej ocenie i wpisuje się go na listę 

Zadań niewybranych. 

4. Jeżeli w wyniku ustalenia kwoty Grantu Rada dokona obniżenia kwoty w stosunku do 

wartości wskazanej we wniosku o powierzenie grantu, LGD wzywa na piśmie (listem za 

potwierdzeniem odbioru)  Wnioskodawcę do dokonania stosownych korekt we wniosku - 

na piśmie wskazując jednocześnie termin na dokonanie tych korekt wynoszący 7 dni od 

dnia otrzymania wezwania (analogicznie jak w przypadku procedury dokonania 

uzupełnień na etapie oceny wstępnej).  

5. Wnioskodawca, który otrzymał informację o konieczności zmiany wniosku  

o powierzenie grantu pod kątem dokonania korekt finansowych, składa w wyznaczonym 

terminie poprawiony wniosek. 

Upoważniony pracownik Biura dokonuje potwierdzenia przyjęcia poprawionego 

wniosku. 
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Jeżeli Wnioskodawca nie dokona stosownych korekt, Zadanie nie będzie podlegało 

wyborowi, a fakt ten zostanie odnotowany w protokole. W przypadku dokonania zmian 

ponad te, które zostały opisane w piśmie do Wnioskodawcy, LGD nie weźmie ich pod 

uwagę. 

6. Po zrealizowaniu wszystkich etapów oceny wniosków oraz ustaleniu kwoty 

powierzonych grantów (w tym po dokonaniu stosownych zmian, o których mowa w pkt 4 

powyżej) Biuro (np. z wykorzystaniem Aplikacji) sporządza listę Zadań wybranych do 

realizacji, listę rezerwową, listę Zadań niewybranych, listę Zadań zgodnych i 

niezgodnych z LSR oraz niezgodnych z oceną formalną. Listy te zawierają również 

ustaloną kwotę grantu oraz wskazanie, które Zadania mieszczą się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. Pozycje na listach uszeregowane są w 

kolejności malejącej liczby punktów uzyskanych w procesie oceny.   

7. Biuro przekazuje Wnioskodawcom pisemną informację o wynikach oceny Zadań oraz 

ustalonej kwocie grantu wraz z uzasadnieniem, miejscu na liście Zadań wybranych oraz 

wskazanie czy Zadanie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków. Informacja przekazywana jest w formie pisemnej, poprzez operatora 

pocztowego, za potwierdzeniem odbioru pisma przez Wnioskodawcę lub osobę podaną 

we wniosku do kontaktu. Pismo podpisywane jest przez członka Zarządu lub 

upoważnionego pracownika Biura. 

8. Za dzień doręczenia uznaje się dzień, w którym:  

- Wnioskodawca (lub osoba wskazana do kontaktu -będąca osobą „uprawnioną”) 

potwierdził odbiór pisma przekazanego za pośrednictwem operatora pocztowego lub  

- upłynęło 14 dni od daty wysłania ww. pisma.   

9. W sytuacji gdy dwa lub więcej Zadań uzyskało taką samą liczbę punktów w procesie 

oceny według kryteriów wyboru Zadań dot. Projektów grantowych pierwszeństwo na 

liście przyznaje się zgodnie z kolejnością składania wniosków o powierzenie grantu w 

Biurze. 

10. Lista Zadań wybranych, niewybranych lub rezerwowych może ulec zmianie  

w wyniku rozpatrzenia odwołań. 

11. Dodatkowo Biuro sporządza uchwały dot. oceny każdego wniosku o powierzenie 

grantu, w których w szczególności znajdują się dane dot. ogłaszanego konkursu, dane 

Wnioskodawców/Grantobiorców oraz wyniki przeprowadzonej oceny. 

12. Na liście rezerwowej znajdują się Zadania wybrane do finansowania, spełniające 

niezbędne kryteria, niemieszczące się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o 

naborze. W sytuacji gdy Wnioskodawca  wybrany do realizacji Zadania wycofa wniosek, 

bądź zrezygnuje z realizacji Zadania, bądź LGD rozwiąże z nim umowę o powierzenie 

grantu, bądź  ZW nie zezwoli na wybór jednego z Zadań, co przyczyni się do braku 

możliwości osiągnięcia celu Projektu grantowego i realizacji jego wskaźników, LGD 

zastrzega sobie prawo do wykorzystania pozostałego limitu środków na rzecz złożonego 

i pozytywnie ocenionego w danym naborze wniosku wg kolejności z listy rezerwowej, 

jeśli pozwoli na to wielkość tego limitu, a jego realizacja umożliwi osiągnięcie 

brakujących w projekcie grantowym wskaźników oraz realizację Zadań wskazanych 

w ogłoszeniu o konkursie (jeżeli Zadanie znajdujące się na pierwszym miejscu listy 
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rezerwowej nie umożliwia osiągniecia założonych wskaźników lub warunków Projektu 

grantowego, wybiera się pierwsze Zadanie na liście rezerwowej, które takie wskaźniki 

lub warunki umożliwia zrealizować). 

13. Przebieg i wyniki oceny wniosków oraz ustalenia kwoty grantu odnotowuje się  

w protokole z posiedzenia Rady.  

14. Biuro zamieszcza na stronie internetowej LGD listę Zadań wybranych oraz protokół 

z posiedzenia, zawierający informację o wykluczeniach z oceny w związku  

z potencjalnym konfliktem interesów, ze wskazaniem których wniosków wykluczenie 

dotyczy. 

VI. Odwołania od oceny pod kątem kryteriów dot. wyboru Zadań dot. Projektów 

grantowych 

1. Wnioskodawcy, którego Zadanie, w wyniku oceny dokonanej przez Radę nie uzyskało 

minimalnej wymaganej liczby punktów w ocenie według kryteriów dot. wyboru Zadań  

w ramach Projektu grantowego, przysługuje prawo wniesienia odwołania, w ramach 

dostępnego jeszcze limitu środków. W tym czasie Wnioskodawcy przysługuje wgląd do 

Zbiorczej karty oceny pod kątem kryteriów dot. wyboru Zadań w ramach Projektu 

grantowego.  

2. Odwołanie wnoszone jest do Rady w formie pisemnej na formularzu wskazanym przez 

LGD osobiście w terminie do 7 dni od dnia otrzymania pisma z LGD i zawiera: 

1) oznaczenie organu właściwego do rozpatrzenia odwołania,  

2) oznaczenie Wnioskodawcy, 

3) znak sprawy, 

4) wskazanie wyników oceny, z którymi Wnioskodawca się nie zgadza wraz  

z uzasadnieniem, 

5) dane kontaktowe Wnioskodawcy,   

6) podpis Wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania wraz  

z dokumentami potwierdzającymi umocowanie takiej osoby do reprezentowania 

Wnioskodawcy. 

3. Za datę złożenia odwołania uznaje się datę wpływu odwołania do Biura. 

4. W przypadku wniesienia odwołania, które nie zawiera wskazanych powyżej zapisów, 

odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym Wnioskodawca informowany jest na 

piśmie (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru). 

W przypadku braku danych do kontaktu pismo wysyłane jest pod adres wskazany we 

wniosku o powierzenie grantu. 

5. Biuro niezwłocznie powiadamia Przewodniczącego Rady o wniesionym odwołaniu.  

6. Przewodniczący Rady w wyniku analizy złożonych odwołań, decyduje o zwołaniu 

Posiedzenia Rady bądź o pozostawieniu odwołań bez rozpatrzenia.  

7. Po upływie terminu przyjmowania odwołań Rada, na posiedzeniu, weryfikuje wyniki 

dokonanej przez siebie oceny wyłącznie w punktach oceny, z którymi Wnioskodawca się 

nie zgadza i zarzutów podnoszonych w odwołaniu.   
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8. W przypadku uznania odwołania za zasadne Rada dokonuje zmiany oceny Zadania 

informując o jej wynikach Wnioskodawcę - na piśmie (listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru). 

9. W przypadku uznania odwołania za niezasadne Rada przekazuje Wnioskodawcy 

informację o braku podstaw do zmiany dokonanej oceny - na piśmie (listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru). 

10. Uznanie odwołania przez Radę (pozytywny skutek dla Wnioskodawcy) nie wpływa na 

kolejność Zadań na wcześniejszej liście Zadań wybranych. 

 

VII. Wybór Grantobiorców 

1. Wyboru Grantobiorców dokonuje się według listy rankingowej, tworzonej na podstawie: 

 weryfikacji wstępnej dokonywanej przez Biuro, zatwierdzonej przez Radę 

 weryfikacji zgodności Zadań z LSR dokonywanej przez Biuro, zatwierdzanej przez 

Radę,  

 listy Zadań ocenionych według kryteriów dot. wyboru Zadań w ramach Projektu 

grantowego w oparciu o ocenę Rady, 

 listy uwzględniającej wyniki rozpatrzenia odwołań oraz zmiany dokonane we 

wnioskach, w stosunku do których dokonano obniżenia kwoty przyznania grantu.  

2. W sytuacji gdy w procesie oceny suma kosztów kwalifikowanych Zadań złożonych przez 

podmioty będące jednostkami sektora finansów publicznych, które uzyskały minimalną 

wymaganą liczbę punktów w ocenie według lokalnych kryteriów wyboru gratobiorców 

dla danego konkursu przekracza 20%, Rada dokonuje wyboru tylko tych Zadań, których 

łączna wartość nie przekracza 20% środków przewidzianych w naborze - według 

kolejności na liście rankingowej.  

3. Zadania, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę punktów w ocenie według 

kryteriów dot. wyboru Zadań w ramach Projektu grantowego wskazaną w ogłoszeniu  

o naborze podlegają wyborowi, z zastrzeżeniem zapisów pkt. 2. 

4. Grantobiorcy, których Zadania znalazły się na liście rezerwowej, mają możliwość 

podpisania umowy o powierzeniu grantu wyłącznie w sytuacji, gdy któryś  

z Grantobiorców wybranych, którego Zadanie pierwotnie mieściło się w limicie środków 

wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków nie przystąpi do podpisania umowy  

o powierzeniu grantu lub zrezygnuje z realizacji umowy o powierzeniu grantu lub dojdzie 

do  sytuacji uwolnienia środków w wyniku realizacji Zadań np. w skutek oszczędności.  

5. Po wyczerpaniu całej procedury oceny (włącznie z uwzględnieniem ewentualnych 

odwołań i dokonaniem weryfikacji wniosków pod kątem korekt finansowych) Biuro 

przygotowuje ostateczne listy Zadań wybranych, rezerwowych i niewybranych, które 

następnie przedstawia na posiedzeniu Rady celem zatwierdzenia – w formie uchwał.  

    W przypadku braku odwołań od decyzji Rady sporządzone listy rankingowe uznaje się za 

ostateczne. 

6. Niezwłocznie po  zakończeniu wyboru Grantobiorców: 

 LGD przekazuje Wnioskodawcom pisemną informację o wyniku wyboru oraz 

ustalonej kwocie grantu i wskazaniu czy Zadanie mieści się w limicie środków 
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wskazanym w ogłoszeniu o konkursie. Jednocześnie LGD informuje Granbtobiorcę 

o możliwości zawarcia umowy o powierzenie grantu niezwłocznie po zawarciu 

umowy na realizację Projektu grantowego pomiędzy LGD a ZW, z tym że, 

ostateczna kwota grantu i zakres Zadania mogą ulec zmianie, w wyniku oceny 

dokonanej przez ZW (kwota może być zmniejszona). Informacja przekazywana jest 

pismem w formie listu poleconego, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo 

podpisywane jest przez członka Zarządu lub upoważnionego pracownika Biura. Za 

dzień doręczenia uznaje się dzień, w którym: 

- Grantobiorca bądź dorosły domownik potwierdził odbiór pisma przekazanego za 

pośrednictwem operatora pocztowego,  

- upłynęło 14 dni od daty wysłania przez LGD ww. pisma.   

 Biuro zamieszcza na stronie internetowej ostateczną zatwierdzoną listę 

Grantobiorców wybranych, niewybranych i rankingową  oraz protokół z posiedzenia 

Rady zawierający informację o wykluczeniach z wyboru w związku z potencjalnym 

konfliktem interesów, ze wskazaniem, których wniosków wykluczenie dotyczy. 

VIII. Złożenie i ocena wniosku na realizację Projektu grantowego. 

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy na realizację Projektu grantowego LGD składa do SW po 

zakończeniu wyboru Grantobiorców w terminie nie dłuższym niż 21 dni. 

2. Wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy na realizację Projektu grantowego LGD 

przekazuje listę Grantobiorców wybranych wraz z kompletną dokumentacją potwierdzającą 

dokonanie oceny i wyboru Grantobiorców. Dodatkowo LGD może  wystąpić z wnioskiem  

o prefinansowanie Projektu grantowego. 

3. Ocena wniosku przeprowadzona przez SW może skutkować koniecznością dokonania 

przez LGD ponownego przeprowadzenia naboru wniosków.  

4. W wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na Projekt grantowy (szczególnie 

w wyniku analizy racjonalności kosztów) SW może zakwestionować lub skorygować część 

kosztów planowanych do poniesienia przez Grantobiorcę w ramach danego Zadania.  

5. Wynik oceny dokonanej przez SW znajduje swoje odzwierciedlenie w umowach  

o powierzenie grantu zawieranych pomiędzy LGD a Grantobiorcami.   

6. W przypadku, gdy w wyniku oceny dokonanej przez SW zajdzie konieczność ponownego 

przeprowadzenia oceny i wyboru Zadań, ponowna ocena i wybór zadań odbywa się  

w zakresie określonym przez SW.  

 

IX. Ponowne (uzupełniające) przeprowadzenie naboru wniosków/konkursu.  

1. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego naboru wniosków nie złożono wniosków bądź nie 

wybrano Grantobiorców, których Zadania opisane we wnioskach zapewniają w pełni 

osiągnięcia celu i wskaźników Projektu grantowego, LGD dopuszcza możliwość 

przeprowadzenia ponownego konkursu.  

2. LGD dopuszcza także możliwość przeprowadzenia ponownego naboru wniosków na 

skutek rezygnacji przez Grantobiorców z realizacji Zadań lub rozwiązania umowy 

powierzenia grantu, o ile nie ma możliwości zawarcia umowy powierzenia grantu z 
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Grantobiorcą, którego Zadanie znalazło się na liście Grantobiorców wybranych, ale nie 

mieściło się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze (lista rezerwowa).  

3. Decyzja w zakresie przeprowadzenia ponownego naboru wniosków podejmowana jest 

przez Zarząd.  

 

X. Odstąpienie od konkursu grantowego 

1. W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego naboru LGD nie ma możliwości 

realizacji Projektu grantowego lub gdy SW negatywnie rozpatrzył wniosek o udzielenie 

pomocy na realizację Projektu grantowego, LGD ma możliwość odstąpienia od konkursu 

grantowego. 

2. Decyzja o odstąpieniu od konkursu grantowego podejmowana jest przez Zarząd.  

3.  W sytuacji odstąpienia od konkursu LGD, w terminie 14 dni roboczych od otrzymania 

informacji z UM informuje Wnioskodawców - na piśmie, o odstąpieniu od konkursu 

grantowego, podając przyczynę odstąpienia i informację o kolejnym planowanym 

ogłoszeniu o naborze wniosków (jeśli Zarząd ustalił termin). 

4. W przypadku odstąpienia od konkursu grantowego przez LGD złożone przez 

Wnioskodawców wnioski o powierzenie grantu nie wywołują żadnego skutku 

prawnego, a Wnioskodawcom nie przysługuje wobec LGD żadne roszczenie, w tym w 

szczególności roszczenie o powierzenie grantu lub roszczenie odszkodowawcze.  

 

XI.  Zawarcie, zmiana oraz rozwiązanie umowy o powierzenie grantu 

1. Po podpisaniu umowy na realizację Projektu grantowego pomiędzy LGD a ZW, Zarząd 

w terminie 14 dni zaprasza Grantobiorców – na piśmie do podpisania umowy o 

powierzeniu grantu.   

2. Biuro przygotowuje odpowiednią dokumentację - umowę o powierzenie grantu, w którą 

na podstawie wniosku o powierzenie grantu wprowadza odpowiednie dane. Biuro 

przygotowaną dokumentację umowy o powierzenie grantu przedkłada osobom 

reprezentującym LGD, a osoby uprawnione składają podpisy w wyznaczonych do tego 

miejscach. Dodatkowo osoby reprezentujące LGD parafują każdą stronę umowy. Umowę 

pieczętuje się pieczęcią LGD. 

3. Umowa o powierzeniu grantu zawiera w szczególności: 

1) cel realizacji Zadania, na który udzielono grant i wskaźniki jakie mają być osiągnięte 

w wyniku realizacji Zadania,  

2) miejsce i czas realizacji Zadania, 

3) kwotę przyznanego grantu, 

4) zobowiązania Grantobiorcy, z uwzględnieniem zapewnienia trwałości Zadania,  

5) zasady realizacji Zadania i rozliczania grantu,  

6) zasady monitoringu i kontroli realizacji Zadania,  

7) wskazanie formy zabezpieczenia wykonania  umowy. 

4. W przypadku niestawienia się przedstawicieli Grantobiorcy na podpisanie umowy o 

powierzenie grantu w pierwszym terminie, LGD ponownie wysyła zaproszenie na jej 

podpisanie z nowym wyznaczonym terminem. Niestawienie się na podpisanie umowy w 
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drugim wyznaczonym przez LGD terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją 

Grantobiorcy z realizacji Zadania.  

5. Przedstawiciele Grantobiorcy (osoby statutowo upoważnione do zaciągania zobowiązań 

finansowych w imieniu Grantobiorcy) osobiście, w siedzibie LGD, w obecności 

pracownika Biura upoważnionego przez Zarząd dokonują  podpisania umowy o 

powierzenie grantu. 

6. Jeżeli dany przedstawiciel posiada imienną pieczęć, dopuszcza się parafkę, jeżeli nie 

posiada pieczęci zobowiązany jest do podpisania umowy w sposób czytelny. Dodatkowo 

przystawiana jest pieczęć organizacji / podmiotu Grantobiorcy, o ile ją posiada.  

Dopuszcza się również oficjalne podpisywanie umów z więcej niż 1 Grantobiorcą. 

7. Grantobiorcy podpisując umowę o powierzenie grantu otrzymują jednocześnie do 

podpisania weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową oraz formularz danych osób 

upoważnionych do wystawienia weksla wg. wzoru udostępnionego przez LGD. Weksel 

wypełnia się w miejscach wskazanych przez upoważnionego pracownika Biura 

odręcznie, w sposób czytelny-  przez reprezentantów Grantobiorcy. Przystawia się 

pieczęć organizacji/podmiotu – Grantobiorcy, o ile ją posiada. Odmowa podpisania 

weksla jest równoznaczna z odmową zawarcia umowy o powierzenie grantu. 

8. Umowę o powierzenie grantu podpisuje się w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz 

umowy wraz z jej załącznikami oraz kopia uzupełnionej i podpisanej dokumentacji 

wekslowej przekazywana jest Grantobiorcy, drugi egzemplarz umowy wraz z jej 

załącznikami oraz oryginał uzupełnionej i podpisanej dokumentacji wekslowej 

pozostawiony jest w Biurze. 

9. Biuro zachowuje w aktach sprawy umowę o powierzenie grantu wraz z kserokopią 

dokumentacji wekslowej. Udostępnia ją innym instytucjom uprawnionym - w razie 

konieczności.  

10. Następnie Biuro zabezpiecza weksel wraz z dokumentacją wekslową.  

10. Biuro po zakończeniu procesu podpisywania umów z Grantobiorcami sporządza dwa 

rejestry: 

     - rejestr umów o powierzenie grantu,   

- rejestr weksli wraz z deklaracją wekslową. 

11. W przypadku wypełnienia przez Grantobiorcę zobowiązań określonych w umowie o 

powierzenie grantu,  LGD zwróci Grantobiorcy weksel po upływie 5 lat od dnia płatności 

końcowej Projektu grantowego na rzecz LGD (LGD wzywa  Grantobiorcę  listem 

poleconym za potwierdzeniem odbioru, do odbioru weksla). 

Ponadto w przypadku: 

1) rozwiązania umowy o powierzenie grantu przed dokonaniem wypłaty środków, w tym 

wyprzedzającego finansowania, powierzonych na realizację Zadania; 

2) zwrotu przez Grantobiorcę całości przekazanego grantu wraz z należnymi odsetkami, 

zgodnie z postanowieniami umowy o powierzenie grantu. Weksel zwracany jest 

Grantobiorcy niezwłocznie (LGD wzywa  Grantobiorcę  listem poleconym za 

potwierdzeniem odbioru, do odbioru weksla). 

Grantobiorca może odebrać weksel wraz z deklaracją wekslową w siedzibie LGD  

w terminie 30 dni od dnia odbioru wezwania.  
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Po upływie tego terminu LGD dokonuje zniszczenia weksla i deklaracji wekslowej, 

sporządzając na tą okoliczność stosowny protokół. Protokół zniszczenia ww. dokumentów 

pozostawia się w aktach sprawy. 

Biuro przygotowuje rejestr weksli wraz z deklaracją wekslową oraz układa weksle w trwały, 

spięty skoroszyt - obejmujący całą dokumentację wymagającą zabezpieczenia  

i przygotowuje się do dalszych czynności. 

LGD uprzedzając fakt podpisywania umów o powierzenie grantu, wyznacza miejsce 

przechowywania dokumentacji wekslowej w swojej siedzibie w zabezpieczonym miejscu 

(sejf zabudowany w metalowej szafie zamykanej na klucz). 

12. Grantobiorca po podpisaniu umowy o powierzenie grantu jest zobowiązany do 

uczestniczenia w szkoleniu organizowanym przez LGD, dot. realizacji Zadania oraz jego 

rozliczania.  

13. LGD dopuszcza możliwość wprowadzenia, na pisemny wniosek Grantobiorcy, zmian w 

zapisach umowy o powierzenie grantu. Każdorazowo, wprowadzenie zmian wymaga 

analizy ich wpływu na osiągnięcie celu i wskaźników Projektu grantowego oraz spełnienia 

kryteriów wyboru Zadań dot. Projektów grantowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

14.Zmiana umowy o powierzenie grantu możliwa jest jedynie w sytuacji, gdy nie wpłynie 

ona negatywnie na ocenę spełniania lokalnych kryteriów wyboru Grantobiorców oraz nie 

wpłynie negatywnie na osiągnięcie celu i wskaźników Projektu grantowego.  

15. W przypadku, gdy planowana przez Grantobiorcę zmiana umowy o powierzenie grantu 

powodowałaby, że Grantobiorca nie zostałby wybrany, Rada podejmuje uchwałę 

potwierdzającą brak zgody na zmianę tej umowy.  

16. Zmiana umowy o powierzenie grantu wymaga zachowania formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności.  

17. Harmonogram realizacji Zadania może podlegać aktualizacji, która jest skuteczna, pod 

warunkiem akceptacji przez Zarząd ( w formie pisemnej) i nie wymaga formy aneksu do 

Umowy. 

18. LGD traktuje każdy zaistniały przypadek indywidualnie, ale w zgodzie  

z obowiązującymi przepisami prawa, obowiązującymi rozporządzeniami, wytycznymi 

instytucji zaangażowanych w realizację Programu, procedurami działania, regulaminami, 

umową o powierzenie grantu.  

19. O rozwiązaniu umowy o powierzeniu grantu wraz ze wskazaniem przyczyny jej 

rozwiązania Grantobiorca informowany jest na piśmie. Pismo przekazywane jest listem 

poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Pismo może zostać podpisane przez 

członka Zarządu lub upoważnionego pracownika Biura. 

20. W sytuacji rozwiązania umowy o powierzenie grantu, LGD dopuszcza możliwość 

zawarcia umowy o powierzenie grantu z Grantobiorcą, który został umieszczony na liście 

rezerwowej Grantobiorców wybranych– celem uzupełnienia brakujących wskaźników 

realizacji Projektu grantowego (zgodnie z opisanymi wcześniej zasadami zawierania umów 

z Grantobiorcami z listy rezerwowej). Sytuacja ta zostanie uzgodniona przez Zarząd z ZW. 

Zawarcie umowy o powierzenie grantu poprzedzone zostanie przeprowadzeniem procedury 

zapisanej w pkt VII.4. Dopuszcza się również możliwość przeprowadzenia w trybie pilnym 

dodatkowego uzupełniającego naboru. 
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21. Wniosek o zmianę umowy o powierzenie grantu wraz z uzasadnieniem w sprawie 

zmiany składany jest osobiście przez Grantobiorcę lub przez osoby upoważnione do 

reprezentacji niezwłocznie (nie później niż na 14 dni przez złożeniem wniosku o rozliczenie 

Zadania) po zaistnieniu przesłanek, które wymagają sporządzenia aneksu do Umowy. 

Zarząd/Rada może nie rozpatrzyć wniosku Grantobiorcy o zmianę umowy o powierzenie 

grantu, złożonego bez zachowania tego terminu. O terminowości  złożenia decyduje data 

wpływu do Biura. 

22. Zmiana umowy o powierzenie grantu jest dopuszczalna w razie wystąpienia 

okoliczności zmieniających warunki realizacji Zadania, na które Grantobiorca bądź LGD, 

pomimo zachowania należytej  staranności nie miały wpływu, w szczególności wynikające 

ze zmieniającego się prawa krajowego, unijnego, w wyniku przeprowadzenia kontroli lub 

też w przypadku zdarzeń losowych.  

23. Wniosek o zmianę umowy o powierzenie grantu Zarząd/LGD rozpatruje niezwłocznie, 

nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia. Wezwanie przez Biuro 

Grantobiorcy do wykonania określonych czynności w toku postępowania o zmianę tej 

umowy, wydłuża termin rozpatrzenia wniosku o zmianę umowy  

o czas wykonania przez Grantobiorcę tych czynności. 

 

XII. Finansowanie grantu. 

1. Wartość każdego Zadania oraz Grantu służącego osiągnięciu celu Projektu grantowego, 

jakie ma być zrealizowane przez Grantobiorcę nie może być wyższa niż 50 000 zł oraz 

niższa niż 5 000 zł, chyba że zapisy LSR stanowią inaczej.  

2. Okres realizacji Grantu zostanie określony w umowie o powierzeniu grantu. Grant musi 

być wykorzystany w okresie realizacji Zadania.  

 

Nie ma możliwości sfinansowania wydatków z  przyznanego Grantu przed datą podpisania 

umowy o powierzenie grantu ani też po dacie zakończenia realizacji Zadania w ramach 

Projektu grantowego.  

 

LGD zakłada częściowe prefinansowanie Zadań realizowanych w ramach Grantów. LGD  

w dokumentacji naboru wniosków (ogłoszenie) określa procentowy poziom uzyskania 

płatności wyprzedzającej na realizację umowy o powierzenie grantu. Grantobiorca 

wypełniając wniosek o powierzenie grantu uzupełnia odpowiednie pola dotyczące 

wyprzedzającego finansowania oraz podaje numer konta. Opis montażu finansowego wraz z 

numerem konta na który zostaną przekazane środki, znajduje się  

w umowie o powierzenie grantu.  

 

Z umowy wynika w jakim czasie i po spełnieniu jakich warunków LGD zobowiązana jest 

do wypłaty środków finansowych na realizację Zadania w ramach Projektu grantowego. 

Grantobiorca odpowiada za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych w ramach 

realizowanego Zadania, zgodnie z jego celem, na realizację którego został powierzony. 

Potwierdzenie dokonania płatności dołączane jest do akt sprawy przez LGD.  
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Grantobiorca ma obowiązek rozliczenia przyznanych środków na realizację Zadania, 

poprzez złożenie wniosku o rozliczenie grantu po realizacji Zadania, zgodnie z zapisami 

umowy o powierzenie grantu.  

Do dnia złożenia wniosku o rozliczenie grantu wszystkie płatności związane z realizacją 

Zadania muszą zostać uregulowane przez Grantobiorcę. 

 Jeżeli środki finansowe otrzymane na realizację Zadania zostały wypłacone w nadmiernej 

wysokości, Grantobiorca będzie zobowiązany do zwrotu nadmiernie wypłaconej kwoty 

zaliczki przed złożeniem wniosku o rozliczenie grantu. Po pozytywnej weryfikacji realizacji 

Zadania LGD przystępuje do zwrotu środków wydatkowanych przez Grantobiorcę. Termin 

zwrotu środków określony jest w umowie o powierzenie grantu. Grantobiorca ma 

obowiązek posiadania osobnego konta bankowego /subkonta, celem dokonania przez LGD 

przelewu środków finansowych traktowanych jako wyprzedzające finansowanie.  

 

W sytuacji, gdy Grantobiorca nie zwróci dobrowolnie nienależnie pobranej kwoty, zostanie 

ona odzyskana wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych zgodnie z postanowieniami 

Umowy o powierzenie grantu. 

 

Ponadto jeśli środki z wyprzedzającego finansowania na realizację grantu zostały 

wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub zostały pobrane nienależnie, podlegają one 

zwrotowi przez Grantobiorcę wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości 

podatkowych, liczonymi od dnia przekazania zaliczki, w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

Grantobiorcy, drogą poczty tradycyjnej wezwania do jej zwrotu. Zwrotowi, podlega 

odpowiednio ta część środków finansowych, która została wykorzystana niezgodnie 

z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości. 

 

XIII. Monitoring, kontrola realizacji Zadania. 

1. Monitoringowi i kontroli z realizacji Zadań poddawani są wszyscy Grantobiorcy.  

Monitoring i kontrola realizacji Zadania przeprowadzane są na podstawie zapisów 

umowy o powierzenie grantu. Uniemożliwienie przez Grantobiorcę kontroli lub 

monitoringu może powodować odmowę wypłaty pomocy.  

2. Grantobiorca ma obowiązek poddania się monitoringowi i kontroli realizacji Zadania  

w każdym czasie realizacji Zadania jak i w okresie trwałości Projektu grantowego tj.  

w okresie 5 lat od otrzymania przez LGD płatności końcowej w ramach Projektu 

grantowego. 

3. W uzasadnionych przypadkach – na wniosek Grantobiorcy – LGD może jednokrotnie 

podjąć decyzję o przesunięciu terminu planowanej kontroli. 

4. Osobami uprawnionymi do przeprowadzenia monitoringu i kontroli jest zespół kontrolny 

składający się z pracownika Biura, członka Zarządu oraz członka Komisji Rewizyjnej 

(również na podstawie imiennych upoważnień) lub inne osoby wyznaczone przez Zarząd. 

W kontroli uczestniczyć może także ekspert zewnętrzny powołany przez Zarząd. Kontroli 

realizacji Zadania i wydatkowania Grantu może również dokonać ZW. Przed 

rozpoczęciem dokonywania kontroli na miejscu realizacji Zadań lub w siedzibie 



Strona 30 z 38 

 

Grantobiorcy, upoważnieni przedstawiciele legitymują się, okazując upoważnienie  

i przechodzą do czynności kontrolnych.  

Kontroli mogą podlegać wszystkie Zadania realizowane w ramach umowy o powierzenie 

grantu oraz wszystkie dokumenty uzyskane lub wytworzone w toku realizacji umowy  

o powierzenie grantu. Zespół kontrolny jest upoważniony również do zwracania się do 

Grantobiorcy o udzielenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień dot. realizacji umowy o 

powierzenie grantu oraz swobodnego wstępu i przebywania w miejscu realizacji Zadania 

objętego umową w celu ustalenia czy Zadanie to realizowane jest zgodnie z 

postanowieniami tej umowy.  

5. Celem monitoringu i kontroli jest sprawdzenie prawidłowości merytorycznej (osiągania 

wskaźników produktu i rezultatu) i finansowej (prawidłowość wydatkowania grantu, 

dokumentacja finansowo-księgowa) realizacji Zadania, sporządzania dokumentacji  

z realizacji Zadania oraz informowania i rozpowszechniania informacji o źródle 

finansowania Zadania. Monitoring i kontrola przeprowadzany jest również celem 

sprawdzenia, czy Grantobiorca nie naruszył zobowiązań ustanowionych w umowie o 

powierzenie grantu. 

6. Monitoring realizacji Zadań przeprowadzany jest w miejscu realizacji Zadania lub 

siedzibie Grantobiorcy, w okresie realizacji Zadania, przed złożeniem przez Grantobiorcę 

wniosku o rozliczenie grantu. 

7.  Dodatkowo Grantobiorca wypełnia ankietę monitorującą do 15 stycznia każdego roku po 

zakończeniu realizacji Zadania, celem dokonania analizy poziomu osiągnięcia 

wskaźników deklarowanych we wniosku o powierzenie grantu.  

8. Kontrola realizacji Zadania po złożeniu wniosku o rozliczenie grantu, przeprowadzana 

jest przed dokonaniem płatności końcowej/zatwierdzeniem rozliczenia. 

9. O planowanym przeprowadzaniu monitoringu Grantobiorca informowany jest 

telefonicznie lub za pośrednictwem listu poleconego na co najmniej 3 dni robocze przed 

terminem przeprowadzenia monitoringu. 

10. O planowanym przeprowadzaniu kontroli realizacji Zadania przez LGD Grantobiorca 

informowany jest telefonicznie lub za pośrednictwem listu poleconego na co najmniej 5 

dni roboczych przed terminem przeprowadzenia kontroli. 

11.Grantobiorca jest zobowiązany do zapewnienia obecności i uczestnictwa osoby 

upoważnionej do reprezentowania Grantobiorcy podczas monitoringu i kontroli 

(upoważnienie wymagane jest w przypadku osoby innej niż Grantobiorca). 

12. W razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizacji Zadania, LGD ma 

prawo przeprowadzić monitoring lub kontrolę bez konieczności informowania 

Grantobiorcy o zamiarze ich przeprowadzenia.  

13. Z przeprowadzonego monitoringu lub kontroli osoby uprawnione do ich    

przeprowadzenia sporządzają raport, który zawiera co najmniej: 

1) informację o sposobie poinformowania Grantobiorcy o monitoringu lub kontroli, 

2) termin i miejsce przeprowadzenia monitoringu lub kontroli, 

3) imiona i nazwiska osób uczestniczących w wizycie monitorującej lub kontrolnej, ze 

strony LGD i Grantobiorcy, 

4) zakres przeprowadzonego monitoringu lub kontroli, 
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5) zalecenia w zakresie podjęcia działań naprawczych, usunięcia braków, 

nieprawidłowości w realizacji Zadania, 

6) załączniki w postaci: zdjęć, kopii dokumentów potwierdzających realizację Zadania, 

innych dokumentów. 

14. Raport przekazywany jest Grantobiorcy w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia 

monitoringu lub kontroli, w szczególności wraz z informacją o: 

1) terminie wykonania zaleceń,  

2) terminie zwrotu podpisanego raportu, 

3) prawie do odmowy podpisania raportu i jej skutkach. 

15. W przypadku odmowy podpisania raportu, Grantobiorca ma możliwość: 

1) zgłoszenia na piśmie zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w raporcie (zgłoszenia 

należy dokonać w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu- decyduje data  

osobistego złożenia zastrzeżeń do Biura, 

2) złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu albo od dnia otrzymania 

stanowiska o nieuwzględnieniu w całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń, 

pisemnego wyjaśnienia tej odmowy. 

Nieprzedstawienie w formie pisemnej w terminie podpisanego raportu ani 

umotywowanych zastrzeżeń, zostaje uznane przez Zarząd jako odmowa podpisania 

raportu przez Grantobiorcę. 

16. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mogą prowadzić do korekty (obniżenia) 

wydatków kwalifikowanych przedstawionych we wniosku o rozliczenia grantu.  

17. Po otrzymaniu zgłoszenia dot. zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w raporcie, osoby 

kontrolujące zapoznają się z nim i ustosunkowują w terminie 7 dni. Jeżeli zespół 

kontrolny uzna w części lub całości zastrzeżenia Grantobiorcy dokonuje zmian w 

raporcie pokontrolnym i informuje o tym Grantobiorcę.  W przypadku 

nieuwzględnienia zastrzeżeń przez Zespół, Grantobiorca otrzymuje pismo informujące 

o zaistniałym fakcie.  

18. LGD ma prawo żądania od Grantobiorcy udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień 

związanych z realizacją Zadania w okresie jego realizacji jak i po zakończeniu w 

okresie 5 lat od dnia otrzymania płatności końcowej przez LGD w ramach Projektu 

grantowego. 

19. Grantobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania LGD, w formie 

pisemnej, o problemach w realizacji Zadania, w tym o zamiarze zaprzestania jego 

realizacji.  

 

XIV. Weryfikacja wykonania i rozliczanie realizacji Zadania  

1. Grantobiorca zobowiązany jest do dokumentowania każdego etapu realizacji Zadania 

(np. dokumenty, zdjęcia, filmy) oraz faktu osiągniecia wskaźników wskazanych  

w umowie o powierzeniu grantu.  

2. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej 

związanej z wydatkami ponoszonymi w ramach realizacji Zadania.  
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3. Grantobiorca ma obowiązek na koniec realizacji umowy o powierzenie grantu złożyć 

wniosek o rozliczenie grantu w terminie do 14 dni od jego zakończenia. Zapisy  

w umowie określają datę złożenia wniosku o rozliczenie grantu. 

4. Wniosek składa się bezpośrednio w Biurze, w godzinach jego pracy, przez Grantobiorcę 

lub osobę upoważnioną do reprezentacji.  

Wnioski składane w inny sposób nie będą rozpatrywane. Wraz z kompletnym wnioskiem 

Grantobiorca składa kserokopię dokumentów księgowych oraz innych dokumentów 

wymaganych prawem potwierdzone za zgodność przez pracownika Biura lub podmiot 

wystawiający dokument.  

5. Po potwierdzeniu przyjęcia wniosku, pracownik Biura przyjmujący wniosek wykonuje 

kserokopię pierwszej strony (zawierającej potwierdzenie wpływu wniosku) i przekazuje 

ją Grantobiorcy. 

6. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia na potrzeby realizacji Zadania odrębnego 

systemu rachunkowości umożliwiającego identyfikację wszystkich zdarzeń związanych 

z realizacją Zadania albo wprowadzenia do ich identyfikacji odpowiedniego kodu 

rachunkowego.  

7. Wyodrębnienie, o którym mowa w ust. 7 odbywa się w ramach ksiąg rachunkowych lub 

poprzez prowadzenie zestawienia faktur i równoważnych dokumentów księgowych, 

jeżeli Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych.  

8. Koszty kwalifikowalne stanowiące podstawę wyliczenia kwoty grantu w ramach 

realizacji Zadania podlegają refundacji, jeżeli zostały poniesione od dnia, w którym 

została zawarta z Grantobiorcą umowa o powierzenie grantu.  

9. Koszty poniesione w ramach realizacji Zadania podlegają refundacji, jeżeli zostały 

poniesione zgodnie z warunkami określonymi w przepisach prawa i w umowie  

o powierzenie grantu, na podstawie prawidłowo wystawionych i opisanych faktur lub 

dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej.  

10. Dokumenty księgowe przedstawiane do refundacji powinny odpowiadać warunkom, o 

których mowa w ustawie o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r., powinny być w całości 

opłacone a także powinny zawierać na odwrocie dokumentu opis wskazujący na to, że 

wydatek został poniesiony w ramach realizacji Zadania ze wskazaniem:  

1) Numeru i daty zawarcia umowy o powierzenie grantu,  

2) Zadania ujętego we wniosku o powierzenie grantu, którego dokument dotyczy,  

3) wyszczególnienia, w jakiej wysokości wydatek został pokryty z kwoty otrzymanego 

grantu.  

11. Grantobiorca ponosi wydatki w ramach realizacji Zadania wyłącznie w formie 

rozliczenia bezgotówkowego. 

12. Grantobiorca zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów kwalifikowalnych 

Zadania z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji  

i przejrzystości w postaci dokonania przynajmniej rozeznania cenowego. 
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13. Grantobiorca zobowiązany jest do gromadzenia i przechowywania dokumentacji 

związanej z przyznaną pomocą przez okres 5 lat od otrzymania ostatecznej płatności 

przez LGD w ramach Projektu grantowego (pismo od LGD) i usystematyzowania jej w 

sposób umożliwiający przeprowadzenia kontroli,  

14. Kwota grantu będąca różnicą kwot między kwotą określoną w umowie o powierzenie 

grantu a kwotą środków otrzymanych celem realizacji Zadania (po pozytywnej 

weryfikacji przez pracownika Biura), wypłacana jest na podstawie wniosku o 

rozliczenie grantu składanego po zakończeniu realizacji Zadania w terminie wskazanym 

w umowie o powierzenie grantu, w formie refundacji poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych.  

15. Wniosek o rozliczenie grantu sporządzany jest przez Grantobiorcę na formularzu 

udostępnionym przez LGD. Integralną część wniosku o rozliczenie grantu stanowi 

sprawozdanie z realizacji przez Grantobiorcę grantu.  

16. Wniosek o rozliczenie grantu składa się w jednym egzemplarzu papierowej wersji 

wniosku wraz z załącznikami oraz jednego egzemplarza wniosku w wersji 

elektronicznej (na płycie CD/DVD) w terminie określonym w Umowie o powierzenie 

grantu. Wniosek należy nagrać w formacie DOC lub DOC.X, natomiast załączniki w 

formacie JPG lub PDF. 

17. W przypadku, gdy Grantobiorca nie złoży kompletnego wniosku o rozliczenie grantu z 

realizacji Zadania w terminie określonym w umowie o powierzenie grantu, Biuro wzywa 

Grantobiorcę w terminie 7 dni od dnia upływu terminu na złożenie wniosku o rozliczenie 

grantu do jego złożenia, wyznaczając mu w tym celu dodatkowy termin – nie dłuższy niż 

7 dni. 

18. Niezłożenie przez Grantobiorcę kompletnego wniosku o rozliczenie grantu, mimo 

wyznaczenia dodatkowego terminu, może stanowić podstawę do rozwiązania umowy o 

powierzenie grantu. Zarząd może również nałożyć na Grantobiorcę karę umowną w wys. 

5% kwoty powierzonego grantu. 

19. Wniosek o rozliczenie grantu rozpatrywany jest przez Biuro w terminie 21 dni od dnia 

jego złożenia. Oryginały faktur lub dokumentów księgowych o równoważnej wartości 

dowodowej przedkładane wraz z wnioskiem o płatność oznaczone zostaną adnotacją 

„Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020”, przez pracownika Biura przyjmującego wniosek o rozliczenie grantu. 

20. Przedkładane wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu dokumenty, o których mowa 

powyżej oraz oznaczone datą wyciągi bankowe lub przelewy bankowe dokumentujące 

operacje na rachunku bankowym, z którego dokonano płatności lub inne dowody 

zapłaty, po wykonaniu kopii i ich poświadczeniu za zgodność z oryginałem, zostaną 

zwrócone Grantobiorcy w dniu złożenia wniosku o rozliczenie grantu. 

21. Weryfikacja wniosku o rozliczenie grantu polega na sprawdzeniu zgodności realizacji 

Zadania z warunkami określonymi w Programie oraz w umowie o powierzenie grantu,  

w szczególności pod względem spełniania warunków w zakresie kompletności  

i poprawności formalnej wniosku oraz prawidłowości realizacji i finansowania Zadania. 
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22. LGD jednokrotnie pisemnie może wezwać Grantobiorcę do uzupełnienia lub 

poprawienia wniosku o rozliczenie grantu lub dostarczenia dodatkowych dokumentów  

i złożenia dodatkowych wyjaśnień, wyznaczając Grantobiorcy w tym celu odpowiedni 

termin, nie krótszy jednak niż 7 dni.  

23. Termin, o którym mowa w pkt 19 ulega zawieszeniu, w przypadku:  

1) o którym mowa w pkt 17 do czasu odpowiedzi na wezwanie lub upływu terminu na 

złożenie odpowiedzi,  

2) gdy w chwili złożenia wniosku o rozliczenie grantu prowadzona jest kontrola 

realizacji Zadania lub w związku ze złożonym wnioskiem o rozliczenie grantu LGD 

postanowiło przeprowadzić kontrolę realizacji Zadania i wydatkowania przyznanych 

środków finansowych – do czasu zakończenia kontroli lub przekazania LGD informacji  

o wykonaniu zaleceń pokontrolnych w razie ich sformułowania.  

24. Koszty kwalifikowalne Zadania będą uwzględniane w wysokości faktycznie  

i prawidłowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych, w wysokości nie wyższej niż 

wynikająca z zestawienia rzeczowo-finansowego będącego elementem wniosku  

o rozliczenie grantu, z tym że: 

 jeżeli Grantobiorca poniósł koszt kwalifikowalny w wysokości niższej o więcej niż 

10% niż zostało to określone we wniosku, zobowiązany jest do złożenia pisemnych 

wyjaśnień takiej zmiany. Koszt ten zostanie rozliczony przez LGD w wysokości 

faktycznie poniesionej, 

 jeżeli Grantobiorca poniósł koszt kwalifikowalny w wysokości nie niższej niż 10% 

niż zostało to określone we wniosku, koszt ten będzie uwzględniony w wysokości 

faktycznie poniesionej, 

 jeżeli Grantobiorca poniósł koszt kwalifikowalny w wysokości nie wyższej niż 10% 

niż zostało to określone we wniosku, koszt ten będzie uwzględniony w wysokości 

faktycznie poniesionej- jeżeli Grantobiorca przedstawi stosowne wyjaśnienia, 

 jeżeli Grantobiorca poniósł koszt kwalifikowalny w wysokości wyższej niż 10% niż 

zostało to określone we wniosku, koszt ten będzie uwzględniony w wysokości 

faktycznie poniesionej, jeżeli  oprócz wyjaśnień dodatkowo przedstawi co najmniej 2 

oferty –rozeznania cenowe, na potwierdzenie wysokości kosztu. LGD może w toku 

rozliczania nie wyrazić zgody na ich zwrot, wówczas zwrotu dokonuje się w kwocie 

zapisanej w umowie o powierzenie grantu, 

 Przypadki opisane powyżej nie mogą prowadzić do zwiększenia kwoty przyznanego 

grantu. 

25. W przypadku, gdy Grantobiorca wezwany zgodnie z pkt. 17 nie uzupełnił i nie poprawił 

w sposób wystarczający wniosku lub nie dostarczył odpowiednich dokumentów  

i wyjaśnień, wydatki w części, jakiej dotyczyło wezwanie, mogą zostać uznane za 

niekwalifikowalne.  

26. Po zweryfikowaniu wniosku o rozliczenie grantu LGD informuje Grantobiorcę na 

piśmie o wynikach weryfikacji. Informacja zawiera wskazanie, jakie koszty i w jakiej 

wysokości zostały uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie, 

jaka kwota wydatków została zatwierdzona.  

27. W przypadku, gdy w wyniku weryfikacji wniosków o rozliczenie grantów lub na 

podstawie czynności kontrolnych stwierdzono, że kwota grantu lub jej część została:  
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1) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem,  

2) wykorzystana bez zachowania odpowiednich procedur, lub  

3) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,  

- podlega zwrotowi odpowiednio w całości lub części wraz z odsetkami w wysokości 

określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia stwierdzenia powyższych 

okoliczności do dnia zwrotu. 

28. W przypadku stwierdzenia okoliczności powodujących konieczność zwrotu części lub 

całości grantu przed wypłatą płatności końcowej, LGD może dokonać potrącenia kwoty 

grantu podlegającej zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami z płatności końcowej, 

informując o tym Grantobiorcę na piśmie.  

29. Zakupione rzeczy związane z realizacją Zadania bądź też zrealizowane działania 

inwestycyjne nie mogą zostać zbyte przez Grantobiorcę przez okres związania z celem 

licząc od daty rozliczenia Projektu grantowego przez LGD.  

30. W przypadku gdy w trakcie weryfikacji wniosków o rozliczenie grantów realizowaych 

przez podmioty będące JSFP, suma kosztów kwalifikowanych dla danego naboru 

przekracza 20% stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego.   

32. Kwota grantu wypłacana jest w wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku  

o rozliczenie grantu w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przez LGD wniosku  

o rozliczenie Projektu grantowego, bez uwzględnienia terminów na dokonanie 

uzupełnień w dokumentacji przez Grantobiorcę i LGD. 

33. W przypadku wystąpienia opóźnień w wypłacie kwoty grantu, LGD informuje o tym 

fakcie Grantobiorcę na piśmie. 

34. Po zakończeniu działań związanych z rozliczeniem realizacji grantów przez 

Grantobiorców LGD składa do SW wniosek o rozliczenie Projektu grantowego. Na 

etapie dokonywania uzupełnień w ramach wniosku o rozliczenie grantu LGD może 

zwrócić się do Grantobiorców o dostarczenie brakujących dokumentów, których brak 

zostanie ujawniony w trakcie weryfikacji wniosku o rozliczenie Projektu grantowego. 

 

XV. Zabezpieczanie się LGD przed niewywiązywaniem się Grantobiorców z warunków 

umowy o powierzenie grantu 

1. W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o powierzenie grantu, 

Grantobiorca – najpóźniej w dniu podpisania umowy składa w LGD weksel in blanco 

wraz z wypełnioną deklaracją wystawcy weksla. Wzór weksla in blanco oraz formularz 

deklaracji wekslowej LGD udostępnia Grantobiorcy wraz z wzorem umowy  

o powierzenie grantu.  

2. LGD niezwłocznie zwraca weksel Grantobiorcy w przypadku: 

1) rozwiązania umowy o powierzenie grantu przed dokonaniem jakiejkolwiek wypłaty, 

2) zwrotu przez Grantobiorcę kwoty grantu wraz z należnymi odsetkami. 

3. Grantobiorca, który poprzez niewywiązywanie się z realizacji Zadania spowoduje 

niezrealizowanie wskaźnika, może zostać obciążony obowiązkiem zwrotu całego 

wypłacanego grantu i dodatkowo karą umowną w wysokości 50% kwoty grantu. 



Strona 36 z 38 

 

4. Windykacja nieuregulowanych należności powstałych w związku z realizacją niniejszej 

Procedury jest prowadzona bezpośrednio przez LGD lub za pośrednictwem Sądu 

właściwego dla siedziby LGD i komornika oraz z zastosowaniem wszelkich innych 

środków przewidzianych przez prawo. 

 

XVI. Archiwizacja dokumentacji 

1. Dokumentacja związana z naborem wniosków, oceną i wyborem Grantobiorców, 

zawieraniem umów, monitoringiem, kontrolą i rozliczaniem Zadań i środków 

finansowych przechowywana jest w Biurze. 

2. Dokumentacja, o której mowa w pkt 1 jest gromadzona i archiwizowana  

w segregatorach umożliwiających szybką identyfikację, z poszanowaniem należytej 

staranności a dokumenty zawierające dane osobowe przechowywane i zabezpieczane są 

zgodnie z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie 

danych osobowych (Dz.U z 2014, poz. 1182 z późn.zm) i wydanych na jej podstawie 

aktów wykonawczych.  

3. Grantobiorca zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją 

grantu przez okres 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej Projektu grantowego.  

4. W przypadku zmiany miejsca przechowywania dokumentów Grantobiorca 

zobowiązany jest  w terminie do 14 dni od faktu zaistnienia zmiany, do pisemnego 

poinformowania LGD o nowym miejscu ich archiwizacji. 

5. Dokumentacja wytworzona za pośrednictwem Aplikacji, przechowywana  

i archiwizowana jest w Aplikacji, z możliwością jej wydrukowania w każdym czasie, 

natomiast jej wydruki przechowywane są w szafach zgodnie z zapisami pkt 2. 

 

XVII. Postanowienia końcowe 

1. Jawność dokumentacji 

1) Grantobiorca ma prawo wglądu w Zbiorczą kartę oceny Zadania. Powyższy 

dokument udostępniany jest zainteresowanemu Grantobiorcy w Biurze (w obecności 

pracownika) bez możliwości jego kopiowania. Biuro udostępniając powyższy 

dokument, zachowuje zasadę anonimowości osób dokonujących oceny Zadań. 

2) niniejsza procedura oceny i wyboru Grantobiorców podlega udostępnieniu do 

wiadomości publicznej także poza okresem prowadzenia przez LGD naboru, poprzez 

trwałe zamieszczenie jej na stronie internetowej LGD w formie pliku do pobrania.  

2. Bezpieczeństwo danych osobowych 

W trakcie całego procesu naboru wniosków, oceny i wyboru Grantobiorców, zawierania 

umów, rozliczania, monitoringu i kontroli Grantobiorców określonego w niniejszej 

procedurze, LGD zapewnia pełne bezpieczeństwo danych osobowych, zgodnie  

z obowiązkami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych 

osobowych (Dz.U z 2014, poz. 1182 z późn. zm) i wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych.  

3. Zmiany procedury: 
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1) zmiana niniejszej procedury dokonywana jest uchwałą Zarządu i wymaga 

zatwierdzenia przez ZW na zasadach określonych w Umowie o warunkach  

i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

zawartej pomiędzy ZW a LGD. 

2) niniejsza procedura, po jej zatwierdzeniu przez ZW, podlega niezwłocznemu 

zaktualizowaniu na stronie internetowej LGD. 

4. Zasada stabilności  

1) treść ogłoszenia o naborze nie podlega zmianie od dnia jego zamieszczenia na 

stronie internetowej LGD. 

2) w przypadku, gdy niniejsza Procedura/ Regulamin ulegnie zmianie w okresie 

pomiędzy ogłoszeniem o naborze wniosków a zakończeniem procedury oceny  

i wyboru Grantobiorców do oceny i wyboru Grantobiorców w ramach tego naboru 

zastosowanie znajduje procedura obowiązująca w momencie ogłoszenia o naborze 

wniosków. Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek 

powodu zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny i wyboru Grantobiorców. 

3) w przypadku, gdy kryteria wyboru Zadań dot. Projektów grantowych ulegną zmianie 

w okresie pomiędzy ogłoszeniem o naborze wniosków a zakończeniem procedury 

oceny i wyboru Grantobiorców w LGD, do oceny i wyboru Grantobiorców  

w ramach tego naboru zastosowanie znajdują kryteria wyboru Zadań dot. Projektów 

grantowych w brzmieniu obowiązującym w momencie ogłoszenia naboru wniosków. 

Zapis ten ma zastosowanie także w przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu 

zajdzie konieczność dokonania ponownej oceny Zadania i wyboru Grantobiorców. 

5. Odpowiednie stosowanie przepisów 

1) W sprawach nieregulowanych w niniejszej procedurze i w Regulaminie Rady, 

zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa, w szczególności:  

Rozporządzenie nr 1303/2013 – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy 

dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności 

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.); 

2) Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz.U.poz.378 z późn zm.)  

3) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.  

w sprawie szczegółowych warunków i try6bu przyznawania pomocy finansowej  

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 ( Dz.U. poz.1570 późn. zm.)  
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4) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146   

z późn. zm.) 

5) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 

grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005. 

6) Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2015/1975 z dnia 8 lipca 2015 r. 

określające częstotliwość i format zgłaszania nieprawidłowości w odniesieniu do 

Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji oraz Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 

7) Wytyczne w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy 

działania Zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

6. LGD ma możliwość wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu po zatwierdzeniu 

propozycji takich zmian przez ZW. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej 

www.lgdperlajury.pl 

7. LGD przysługuje prawo do wykorzystania wizerunku, znaków graficznych i towarowych 

Grantobiorców w materiałach informacyjno-promocyjnych o swojej działalności.  Zawarcie 

przez Grantobiorcę umowy o powierzenie grantu jest równoznaczne z wyrażeniem takiej 

zgody. 

http://www.lgdperlajury.pl/

