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Nabory Grantowe 



Nabory Grantowe 

II połowa Września 
Kapitał społeczny  

i Infrastruktura rekreacyjna 

 
II połowa Października 

 Dziedzictwo i Infrastruktura turystyczna 



Projekt zakłada wkład pracy własnej 
niestanowiący podstawy do wyliczenia 

kwoty wsparcia 

Kryteria oceny wniosków:  

mniej niż 10% wartości - 0 pkt. 
od 10% do 20% - 5 pkt. 

co najmniej 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. 



 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. 



Racjonalność budżetu  

Kryteria oceny wniosków:  

beneficjent nie złączył wszystkich wymaganych dokumentów 
- 0 pkt. 

beneficjent załączył wszystkie wymagane dokumenty - 6 pkt. 



 Wykorzystanie rozwiązań  
sprzyjających ochronie środowiska 
  i /lub podnoszeniu świadomości  

ekologicznej  

Kryteria oceny wniosków:  

wykorzystanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 
podnoszeniu świadomości ekologicznej. - 1 pkt. 

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



 Jakość przygotowania wniosku 

Kryteria oceny wniosków:  

przynajmniej dwukrotne doradztwo 5 pkt. 
jednokrotne doradztwo 2 pkt. 

bez doradztwa 0 pkt. 



Miejsce realizacji operacji 

Kryteria oceny wniosków:  

Miejscowość do 1000 mieszkańców – 5 pkt. 

Miejscowość od 1001 do 2500 mieszkańców – 3 pkt. 

Miejscowość od 2501 do 5000 mieszkańców – 1 pkt. 

Miejscowość powyżej 5000 mieszkańców – 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 

• Ogłoszenie o naborze 

• Nabór trwa 14 dni 

• Wnioski tworzy się w generatorze 
dostępnym ze strony www.kraina3rzek.pl  

• Wniosek można w każdej chwili zapisać/ 
pobrać PDF 

 

http://www.kraina3rzek.pl/


Procedura grantowa 

• Po złożeniu wniosku przez generator należy 
go wydrukować w 2/3 egzemplarzach – 
ważne aby zgadzały się sumy kontrolne  
na wydrukach i wersji elektronicznej. 

• Podpisany wniosek w 2 egzemplarzach, 
razem z załącznikami należy dostarczyć  
w terminie naboru do biura LGD 

 



Procedura grantowa 

• Potwierdzenie złożenia wniosku dokonuje 
się na jego kopii (3-ci egzemplarz) 

• Przed złożeniem należy sprawdzić, czy 
wniosek zawiera wszystkie załączniki oraz 
czy jest podpisany przez upoważnione 
osoby 



Procedura grantowa 
• Po zakończeniu naboru, w terminie 14 dni 

biuro LGD dokonuje wstępnej weryfikacji 
wniosków 

• Biuro będzie mogło w określonych 
przypadkach wezwać do uzupełnień 
(mailowo). 

• Wnioski, które przejdą pozytywnie wstępną 
ocenę są następnie oceniane przez Radę LGD 

 



Procedura grantowa 

• W terminie 45 dni od zakończenia naboru 
Rada LGD dokonuje oceny wniosków pod 
kątem zgodności z LSR w tym z PROW  
i lokalnymi kryteriami wyboru operacji. 

• Rada dokonuje także oceny kosztów pod 
kątem kwalifikowalności i racjonalności  
i ustala kwotę oraz poziom dofinansowania. 

 



Procedura grantowa 
• Rada LGD zatwierdza listę rankingową. 

• Wnioski są uszeregowane w kolejności 
malejącej.  

• Część z nich będzie mieścić się w limicie 
naboru, a część mimo zakwalifikowania się 
nie otrzyma dofinansowania. 

 

 



Procedura grantowa 
• W terminie 7 dni od posiedzenia Rady LGD, 

wnioskodawcy otrzymują informację  
o wyniku oceny. 

• Od wyniku oceny przysługuje możliwość 
odwołania się. 

• Ostateczna lista tworzona jest po 
rozpatrzeniu odwołań. 

 

 

 



Procedura grantowa 

• Następnie LGD występuje do UMWW  
z wnioskiem na Projekt Grantowy, dzięki 
któremu granty będą mogły być 
dofinansowane. 

• Procedura w UMWW trwa przynajmniej 4 
miesiące 

 



Procedura grantowa 
• W przypadku, gdy operacje wybrane w ramach 

danego naboru nie pozwalają na osiągnięcie celów 
projektu grantowego i wskaźników jego realizacji, 
lub gdy Grantobiorca/y zrezygnuje z realizacji 
Grantu, LGD odstępuje od konkursu na wybór 
Grantobiorców o czym informuje wnioskodawców 

• W najbliższym możliwym terminie (po uzgodnieniu 
terminu z UMWW) ogłaszany jest kolejny nabór  
z danego zakresu 

 

 



Procedura grantowa 
• Po podpisaniu umowy między LGD a UMWW 

na realizację Projektu Grantowego, LGD 
wzywa Grantobiorców do podpisania umów 
na realizację Grantu. 

• Dopiero od tego momentu możliwe jest 
realizowanie Operacji – dokonywanie 
zakupów z Zestawienia Rzeczowo – 
Finansowego i realizowanie działań. 

 



Procedura grantowa 
• W trakcie realizacji LGD będzie wspierać 

Grantobiorców, doradzać, a także kontrolować 
i monitorować prawidłowość realizacji 
operacji oraz dokonywać ewaluacji. 

• Środki na realizację grantu wypłacane są jako 
refundacja poniesionych kosztów (na 
zakończenie realizacji). 

• Można otrzymać wyprzedzające finansowanie 
w wysokości 36,37% Grantu 

 



Procedura grantowa 
• Grant jest rozliczany na podstawie wniosku  

o rozliczenie Grantu. 

• Środki wypłacane są w terminie 30 dni po 
zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie Grantu, 

 



Wniosek o powierzenie Grantu 
• Aby złożyć wniosek o powierzenie Grantu 

należy: 
– Otworzyć generator wniosków dostępny ze 

strony www.kraina3rzek.pl  

– Zarejestrować konto w Generatorze (wymagany 
adres email)  

– Potwierdzić konto przez kliknięcie linku 
otrzymanego w mailu 

– Zalogować się do Generatora 

http://www.kraina3rzek.pl/


Wniosek o powierzenie Grantu 



Wniosek o powierzenie Grantu 

• Wybrać z listy nabór, w którym zamierza się 
wziąć udział 

• Nadać roboczą nazwę wnioskowi i zacząć go 
edytować 

• Wniosek można zapisać w systemie  
i powrócić do jego edycji później, można go 
też pobrać jako PDF 



Wniosek o powierzenie Grantu 



Wniosek o powierzenie Grantu 

• Sekcję I wniosku pozostawia się 
niewypełnioną 

• Sekcja II zawiera informacje dotyczące 
wnioskodawcy. W zależności od tego jaki 
podmiot ubiega się o dofinansowanie, 
wypełniane są różne pola wniosku. 

 



Wniosek o powierzenie Grantu 

• Sekcja III zawiera informacje dotyczące 
operacji. 

• Należy podać tytuł, oraz krótką 
charakterystykę zadania (zgodnie ze 
wskazaniem) 



Wniosek o powierzenie Grantu 

• Daty realizacji operacji zależą od: 

– Daty podpisania umowy (pierwszy dzień 
możliwych do ponoszenia kosztów i realizacji 
zadań) 

– Daty złożenia wniosku o rozliczenie Grantu 
(max. 15 listopada 2017 r. dla naborów 
wrześniowych) 



Wniosek o powierzenie Grantu 

• Następnie należy uzasadnić zgodność 
operacji z celami LSR oraz celem i zakresem 
Projektu Grantowego 

• W pkt. 6 wpisuje się cel operacji, który 
powinien być SMART 



Wniosek o powierzenie Grantu 
• Specified - konkretny 

• Measurable – możliwy do zmierzenia 

• Achievable – możliwy do osiągnięcia 

• Relevant – istotny, ważny z punktu 

widzenia potrzeb odbiorców 

• Time based – określony w czasie 



Wniosek o powierzenie Grantu 

• Wskaźniki realizacji operacji dotyczą tego, 
co powstanie w skutek realizacji operacji 

• Należy wybrać wskaźnik odpowiedni dla 
operacji oraz uzupełnić wymagane pola. 

• Jeśli realizowanych jest więcej niż 1 
podstawowy wskaźnik operacji, dodatkowo 
realizowany wskaźnik można wybrać z listy 
rozwijanej 



Wniosek o powierzenie Grantu 

BARDZO WAŻNE!! 

RAZ WSKAZANE CELE I WSKAŹNIKI 
OPERACJI TRZEBA OSIĄGNĄĆ.  

NIE MA MOŻLIWOŚCI 
ANEKSOWANIA UMOWY W 

ZAKRESIE ZMIANY TYCH ZAPISÓW 



Wniosek o powierzenie Grantu 

• Harmonogram realizacji zadania stanowi 
podstawę do późniejszego wskazania kosztów 
realizacji operacji 

• Należy wskazać tu WSZYSTKIE planowane 
działania (także promocję projektu, jego 
zarządzanie itp.) 

• W czasie pisania należy sprawdzić, czy podane 
terminy nie przekraczają głównego terminu 
realizacji operacji 



Wniosek o powierzenie Grantu 

• Opis działania powinien zawierać wskazania 
dotyczące tego : 
–  gdzie,  
– w jaki sposób będzie zrealizowane,  
– kto będzie za nie odpowiedzialny,  
– kto je przeprowadzi,  
– jacy będą uczestnicy/ odbiorcy działania itp.  
– jakie zadania będą mieli partnerzy,  



Wniosek o powierzenie Grantu 
• Część finansowa wniosku zawiera: 

– Wyliczenie pozostałego do wykorzystania limitu na 
beneficjenta (max. 100 tys. w całym okresie) 

– Zestawienie rzeczowo – finansowe zawierające 
wyszczególnienie kosztów 

– Wyszczególnienie kosztów niekwalifikowalnych w 
postaci pracy wolontariackiej 

– Wnioskowaną kwotę pomocy 

– Wnioskowaną kwotę wyprzedzającego 
finansowania 



Wniosek o powierzenie Grantu 
• Zestawienie Rzeczowo Finansowe 

– Powinny znaleźć się tu wszystkie koszty 
kwalifikowalne jakie będą ponoszone w ramach 
realizowanego Grantu  

– Opłacane zarówno ze środków Grantowych jak i 
własnych (jeśli Grantobiorca planuje wkład 
finansowy do projektu) 

 

 



Wniosek o powierzenie Grantu 
1. Ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 

1305/2013, zwanej dalej „kosztami ogólnymi”, 

2. Zakupu robót budowlanych lub usług, 

3. Zakupu lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz 
zakup patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie 
autorskich praw majątkowych lub znaków towarów, 

4. Najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5. Zakupu nowych maszyn lub wyposażenia 

6. Zakup rzeczy innych niż wymienione w pkt. 5 i 6, w tym 
materiałów, 

7. Podatku od towarów i usług (VAT) o ile podmiot nie ma 
możliwości odzyskania podatku na mocy przepisów prawa. 

 

 

 



Wniosek o powierzenie Grantu 
• Zestawienie rzeczowo – finansowe 

– ZRF sporządzane jest w powiązaniu z Harmonogramem – każdy 
koszt powinien być przyporządkowany do planowanego działania 

– Koszty ogółem wyliczają się na podstawie wskazywanych 
jednostek miary 

– Kwoty należy wskazywać brutto, jeśli VAT jest kosztem 
kwalifikowalnym, netto jeśli wnioskodawca ma możliwość 
odzyskać podatek. 

– W kolumnę 8 należy wpisać wartość podatku VAT, która jest 
kosztem kwalifikowalnym. Jeśli nie jest on wliczany do kosztów 
kwalifikowalnych, należy wpisać 0,00 

 

 



Wniosek o powierzenie Grantu 
• Zestawienie rzeczowo – finansowe 

– W kolumnie 9 i 10 należy wpisać jaka część kwoty całości kosztu 
będzie pokryta z dotacji, a jaka ze środków własnych (jeśli 
Wnioskodawca przewiduje wkład własny finansowy) 

– Kolumna 11 zawiera informacje na temat przedmiotu zakupu – 
parametry, opis, charakterystyka. Szczególnie istotne jest to w 
przypadku planowania do zakupu kompletów lub produktów 
szczególnych, nie znajdujących się w powszechnym obiegu. 

– Kolumna 12 jest przewidziana na odpowiednie uzasadnienie 
podanej kwoty – przyjęta wartość MUSI być racjonalna i 
odpowiednio uzasadniona, szczególnie w przypadku zakupu dóbr 
niestandardowych. Pole to będzie stanowić podstawę do oceny 
kosztu przez Radę LGD 

 



Wniosek o powierzenie Grantu 
• Zestawienie rzeczowo – finansowe - PAMIĘTAJ ABY!: 

• Sprawdzić poprawność wpisanych kwot i wartości 

• Właściwie opisać planowane wydatki i uprawdopodobnić ich 
zasadność 

• Odpowiednio uzasadnić poziom przyjętych cen 

• ZRF jest weryfikowane przez Radę LGD pod kątem racjonalności 
przyjętych kosztów i powinno zawierać szczegółowe i wyczerpujące 
informacje na temat planowanych wydatków. 

• ZRF powinno zawierać wydatki związane ze spełnianiem 
poszczególnych kryteriów oceny w zakresie współpracy z partnerami 
oraz ochrony środowiska i/lub podnoszeniu świadomości 
ekologicznej. Kosztem kwalifikowalnym nie jest wykonanie tablicy 
informacyjnej. Tego kosztu nie wpisuje się do ZRF. 



Wniosek o powierzenie Grantu 
• Koszty niekwalifikowalne 

– Tabela ta zawiera wyszczególnienie planowanego do poniesienia 
wkładu niepieniężnego w postaci pracy własnej. 

– Potwierdzeniem wniesienia ww. kosztu są podpisane 
porozumienia wolontariackie, oraz wypełnione karty czasu pracy 
wolontariusza.  

– Tabela ta powinna zawierać opisy wkładu wnoszonego przez 
partnerów opisanego zarówno w porozumieniu o partnerstwie jak  
i opisie działań.  

– Wartość jednostkowa powinna być szacowana na podstawie 
wartości rynkowej godziny pracy danego typu (np. 100 zł godzina 
pracy specjalisty/ 30 zł godzina pracy pracownika) 

– podać parametry zadania i uzasadnić  poziom przyjętych cen 



Wniosek o powierzenie Grantu 
• Wnioskowana kwota pomocy i wyprzedzające 

finansowanie 
– Większość pól wypełnia się automatycznie. 

– Należy wypełnić aktywne pola. 

– Wnioskodawca ma możliwość ubiegać się o wyprzedzające 
finansowanie w wysokości do 36,37% wartości wnioskowanego 
Grantu. 

– Wyprzedzające finansowanie jest wypłacane w terminie 30 dni od 
dnia podpisania umowy o powierzenie Grantu. 

– Należy podać numer konta bankowego i nazwę banku. Należy 
pamiętać, że jakiekolwiek zmiany w tym zakresie powinny być 
zgłaszane LGD. 



Załączniki 
• Uwagi ogólne 

– Należy przeanalizować które z załączników są 
wymagane dla danego typu Wnioskodawcy 

– Załączniki przekazywane w kopiach muszą być 
potwierdzone za zgodność z oryginałem. Jeśli kopie są 
zatwierdzane przez pracownika biura LGD, niezbędne 
jest posiadanie oryginału w momencie składania 
wniosku. 

– Załączniki powinny być ponumerowane, opisane  
i spięte razem z wnioskiem 



Załączniki 
• Statut lub umowa/ dokument tożsamości 

• Zaświadczenie o miejscu pobytu stałego lub czasowego 

• Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną 
jednostkę organizacyjną 

• Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną 
oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze 
objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną  

• Decyzja o wpisie do ewidencji producentów lub kopia złożonego 
wniosku o nadanie nr (w powiatowym biurze ARiMR) 

• Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do 
nieruchomości 

• Oświadczenie właściciela/ współwłaściciela nieruchomości 

 



Załączniki 
• Oświadczenie o kwalifikowalności VAT 
• Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego 

zadania   
• Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty 

potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy 
• Pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone  
• Kosztorys inwestorski   
• Decyzja o pozwoleniu na budowę   
• Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu 

organowi,   
• Mapa lub szkic sytuacyjny   
• Zaświadczenie o liczbie mieszkańców miejsca realizacji operacji

  
 
 



Uwagi ogólne 
PAMIĘTAJ ! 

– Aby szczegółowo zapoznać się z Wnioskiem, Instrukcją do Wniosku 
Procedurami i innymi dokumentami 

– Wniosek powinien zawierać WSZYSTKIE informacje niezbędne do 
oceny operacji przez Radę LGD. Nie jest możliwe uzupełnianie 
wniosku już złożonego do LGD 

– Aby sprawdzić, czy wszystkie pola we wniosku zostały wypełnione 

– Aby wydrukować wniosek w 3 egzemplarzach (2 zostają w LGD,  
a jeden jako potwierdzenie złożonego wniosku dla Wnioskodawcy) 

– Aby dokładnie zapoznać się z oświadczeniami niezbędnymi do 
złożenia w ramach Wniosku. 

 

 



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 


