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Formy współpracy  
Gminy z Organizacjami 

opisane w art. 5 UoDPPiW, jak i wiele innych – 

wypracowanych w różnych samorządach w 

przeciągu ostatnich lat 



Formy współpracy  
Gminy z Organizacjami 

Finansowe Pozafinansowe 



Formy współpracy  
Gminy z Organizacjami 

Partnerstwo Informowanie  Konsultowanie 

Tworzenie 
wspólnych 
zespołów 

eksperckich 

Inicjatywa Lokalna 
Rada Działalności 

Pożytku 
Publicznego 



Formy współpracy  
Gminy z Organizacjami 

Reganting 

Zlecanie realizacji 
zadań w formie 
powierzania i 

wspierania 

Udzielanie 
pożyczek 



Nabór grantowy w LGD 

Realizowany nabór wniosków  

na przedsięwzięcia  

o wartości od 5 do 50 tys. zł. 

Dofinansowanie do 100% 



Zakres operacji: 
Budowa kapitału społecznego i wzmacnianie więzi  

w tym przez podnoszenie świadomości ekologicznej 

mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających 

zmianom klimatu (warsztaty, szkolenia, rajdy, 

wydarzenia integrujące, itp.) 



Zakres operacji: 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego  

(n.p.: tablice informacyjne,  oznakowanie cennych 

miejsc, zachowanie pamięci o ważnych lokalnie 

osobach, wydarzeniach, miejscach;  kamienie, tablice 

pamiątkowe, małe remonty zabytków, szkolenia 

,warsztaty o tematyce dziedzictwa kulturowego, 

kulinarnego i in.) 

 



Zakres operacji: 
Budowa przebudowa i remont ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej  

(wiaty, szlaki ,ścieżki, świetlice itp.) 



Zakres operacji: 
Promocja obszaru objętego LSR,  

w tym produktów i usług lokalnych  

(ulotki, strony www, wydarzenia promujące 

miejscowość, udział w wydarzeniach promujących 

obszar, i.in.) 



50 tys. na jeden grant 
100 tys. na grantobiorcę  

 
we wszystkich naborach 

JST może brać udział w grantach, ale do 20% 
wartości całego naboru 

Limity:  



63,63 % dla JST 
 

do 100% dla grantobiorców 

Poziom dofinansowania:  



Projekt zakłada wkład pracy własnej 
lub wkład własny pieniężny 

Kryteria oceny wniosków:  

mniej niż 10% wartości - 0 pkt. 
nie mniej niż 10% wartości - 5 pkt. 

nie mniej niż 20% wartości - 10 pkt. 



 Przedłożony arkusz  pomysłu  
na etapie tworzenia LSR   

Kryteria oceny wniosków:  

tak 4 pkt. 
nie 0 pkt. 



 Wnioskowana kwota pomocy   

Kryteria oceny wniosków:  

w przypadku projektów polegających na budowie/posadowieniu 
infrastruktury rekreacyjnej sportowej i kulturalnej wynosi  

do 30 000, 00 zł – 3 pkt.  
 w przypadku projektów nie polegających na 

budowie/posadowieniu infrastruktury rekreacyjnej sportowej  
i kulturalnej: 

- do 7 000,00 zł – 3 pkt. 
- od 7 000,01 do 10 000,00  - 2 pkt. 

- do 10 000,01 do 12 000,00 – 1 pkt. 



 Projekt realizowany przy współpracy z 
lokalną społecznością  

Kryteria oceny wniosków:  

współpraca z 1 partnerem – 2 pkt. 
współpraca z 2 partnerami – 3 pkt. 

współpraca z 3 lub więcej partnerami– 5 pkt. 



Racjonalność budżetu  

Kryteria oceny wniosków:  

beneficjent nie złączył wszystkich wymaganych dokumentów - 
0 pkt. 

beneficjent załączył wszystkie wymagane dokumenty - 5 pkt. 



 Operacja przyczynia się do realizacji 
wskaźników produktu określonych 

 w LSR   

Kryteria oceny wniosków:  

realizacja 1 wskaźnika produktu określonego w LSR – 3 pkt. 
realizuje 2 lub więcej wskaźników produktu określonego 

w LSR - 7 pkt. 



 Wykorzystanie rozwiązań  
sprzyjających ochronie środowiska 
  i /lub podnoszeniu świadomości  

ekologicznej  

Kryteria oceny wniosków:  

wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 
podnoszeniu świadomości ekologicznej. - 3 pkt. 

wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i 
podnoszeniu świadomości ekologicznej - 7 pkt. 



 Jakość przygotowania wniosku 

Kryteria oceny wniosków:  

przynajmniej dwukrotne doradztwo 5 pkt. 
jednokrotne doradztwo 2 pkt. 

bez doradztwa 0 pkt. 



 Promocja LGD i LSR  
w ramach planowanej operacji 

Kryteria oceny wniosków:  

tak 3 pkt. 
nie 0 pkt. 



Wnioskodawca jest członkiem LGD 
 i ma opłaconą składkę członkowską  

Kryteria oceny wniosków:  

tak 3 pkt. 
nie 0 pkt. 



Procedura grantowa 

1. Weryfikacja wniosku  
i uzupełnienia w LGD 

2. Podpisanie umowy w LGD 

3. Kontrola i sprawozdanie do LGD 

                          



Doradztwo 

1. Masz pytania, wątpliwości? 

2. Szukasz inspiracji? 

3. Chcesz skonsultować pomysł? 

4. Potrzebujesz pomocy w pisaniu 
wniosku? 

Przyjdź na bezpłatne doradztwo! 



Dziękuję za uwagę! 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Kraina Trzech Rzek 

ul. M.J. Piłsudskiego 76, pokój nr 30 

64-600 Oborniki 

telefon: 791 222 764 

   biuro@kraina3rzek.pl 

www.kraina3rzek.pl 


