
GRANTY

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca   w obszary wiejskie”, 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji PROW 2014-2020.



Wnioski wypełniamy w generatorze, 

który będzie aktywny w terminie trwania naboru.

Składamy wniosek elektronicznie oraz 2 egzemplarze 

papierowo w Biurze LGD!

Termin naboru

15-29.01.2021

Realizacja zadania do dnia 31 marca 2022 r. 



Miejsce udostępnienia dokumentów:

www.kraina3rzek.pl

DOTACJE 

– Granty–

Generator

Wniosek o przyznanie pomocy

http://www.kraina3rzek.pl/




Zakres grantu

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (§2 ust. 1 pkt 6 

Rozporządzenia 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.2015 poz. 

1570);

P.I.I.2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej



Wartość zadań

Wartość zadania służącego osiągnięciu celu projektu 

grantowego, nie będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz 

niższa niż 5 tys. złotych (przy czym nasze Kryteria premiują 

zadania o wartości do 15 tys. zł

Limit sumy wartości zadań realizowanych w ramach naboru -

300 tys. zł



Koszty kwalifikowalne

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c

rozporządzenia nr 1305/2013, zwane dalej „kosztami

ogólnymi”,

2) zakupu robót budowlanych lub usług,

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz

zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie

autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub

nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku

operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również

używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,



Koszty kwalifikowalne

7) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym

materiałów,

8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w

Kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta,

a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie

odrębnych przepisów w związku z zatrudnieniem tych

pracowników – w przypadku operacji w zakresie określonym w §

2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,

9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3

lit. c rozporządzenia nr 1303/2013

– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do

osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.



O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

osobą fizyczną, jeżeli:

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii

Europejskiej,

b) jest pełnoletnia,

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym

LSR – w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje

działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności

gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.2))

Grantobiorca



O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

 osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli

siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na

obszarze wiejskim objętym LSR, albo

 jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości

prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,

jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje

się na obszarze wiejskim objętym LSR

Grantobiorca



 Granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie

umowy o powierzenie grantu, w wysokości

nieprzekraczającej limitu wynoszącego 100 tys. złotych

na jednego grantobiorcę w ramach projektów

grantowych realizowanych przez daną LGD;

 Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów

publicznych w ramach danego projektu grantowego nie

przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten

projekt;

 Każdy Grantobiorca spełnia warunki dostępności

określone w Rozporządzeniu oraz nie wykonuje

działalności gospodarczej

Dodatkowo…



REFUNDACJA (z wyjątkami)

Jednostki sektora finansów publicznych: 

63,63 %,

Pozostałe podmioty: do 100%

Forma wsparcia



Wyjątki

➢ Wyprzedzające finansowanie 

➢ W uzasadnionych przypadkach, wnioskodawca może 

zwrócić się z prośbą do LGD Kraina Trzech Rzek o 

prefinansowanie Grantu.

➢ Decyzję w sprawie przyznania prefinansowania Grantu 

podejmuje Zarząd po rozpatrzeniu prośby 

Wnioskodawcy

➢ Preferowana pożyczka od Samorządu Gminnego



 1. Po zakończeniu naboru, pracownicy Biura LGD 

dokonują wstępnej weryfikacji wniosków wraz z 

pomocniczą oceną zgodności zadań z LSR. 

 2. Pracownicy biura, którzy weryfikują wnioski, 

podpisują w odniesieniu do każdego z nich Oświadczenie 

pracownika biura LGD Kraina Trzech Rzek o 

bezstronności w rozpatrywaniu wniosków o przyznanie 

Grantu

Procedura oceny i naboru zadań



 Jeśli w trakcie rozpatrywania wniosku o powierzenie 

Grantu konieczne jest uzyskanie wyjaśnień lub 

dokumentów niezbędnych do oceny zgodności zadania z 

LSR, wyboru zadania lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD 

wzywa podmiot ubiegający się o to wsparcie do złożenia 

tych wyjaśnień lub dokumentów. 

 Podmiot ubiegający się o wparcie zobowiązany jest 

przedstawiać dowody, oraz składać wyjaśnienia zgodnie 

z prawdą i bez zatajania czegokolwiek.

 Wezwanie przez LGD może dotyczyć m.in. następującej 

sytuacji: 1) dokument nie został dołączony do wniosku 

2)informacje zawarte we wniosku oraz w załącznikach 

są rozbieżne, 3)niezbędne jest otrzymanie wyjaśnień 

dot. danych zawartych we wniosku i załącznikach. 

Procedura oceny i naboru zadań



 W wezwaniu LGD wskazuje kwestie, które wymagają 

złożenia przez wnioskodawcę wyjaśnienia lub złożenia 

dokumentów oraz wyznacza wnioskodawcy termin na 

złożenie do LGD w formie pisemnej tych wyjaśnień lub 

dokumentów, nie dłuższy niż 7 dni 

 Biuro LGD odblokowuje dostęp do elektronicznej wersji 

wniosku (w Generatorze Wniosków) dla wniosku 

przeznaczonego do uzupełnienia. Po uzupełnieniach 

wnioskodawca składa uzupełniony wniosek zgodnie z 

wskazaniami zawartymi w piśmie wzywającym do 

uzupełnienia. 

Procedura oceny i naboru zadań



SKIEROWNIE WNIOSKÓW DO OCENY I WYŁĄCZENIA Z OCENY I 

WYBORU ZADAŃ 

 Zarząd w porozumieniu z Przewodniczącym Rady LGD 

udostępnia członkom Rady rejestr wniosków i wyznacza termin 

posiedzenia

 Biuro LGD udostępnia wnioski członkom Rady poprzez 

Generator lub w biurze LGD. Członkowie Rady mają obowiązek 

zapoznać się z wnioskami

 Członek Rady, który nie złożył Oświadczenia o bezstronności, 

wyłączony jest z oceny wniosków, co do których nie oświadczył 

bezstronności

 Członek Rady, co do którego, zachodzi podejrzenie o 

powiązanie z zadaniem lub wnioskodawcą, mogące mieć wpływ 

na wynik oceny zostaje wyłączony z oceny tego zadania. 

Procedura oceny i naboru zadań



OCENA I WYBÓR ZADAŃ 

 Ocena i wybór zadań następują w terminie 60 dni od 

dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania 

wniosków w ramach danego naboru. 

 Rada wybiera zadania na podstawie oceny polegającej 

na Ocenie zgodności zadania z LSR oraz Ocenie zadania 

według obowiązujących w LGD lokalnych kryteriów 

wyboru zadań grantowych; 

 Po dokonaniu oceny, Rada ustala kwotę oraz 

intensywność wsparcia. 

 Ocena w zakresie określonym w ust. 2 , dokonywana 

jest przez wszystkich członków Rady, którzy są 

bezstronni wobec zadań

Procedura oceny i naboru zadań



LISTA OCENIONYCH ZADAŃ

Przewodniczący Rady, na podstawie wyników oceny,

sporządza i przedstawia Radzie wstępną listę rankingową

Zadań uszeregowanych malejąco według ilości uzyskanych

w ramach oceny punktów ze wskazaniem, które z zadań

mieszczą się w limicie dostępnych środków wskazanych w

ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie Grantu. W

przypadku, gdy więcej niż jedno zadanie uzyskało w wyniku

oceny równą ilość punktów, o miejscu na liście decyduje

kolejność rejestracji wniosków w wersji papierowej w

biurze LGD – numeracja wniosków.

Procedura oceny i naboru zadań



INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW

 W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru Zadania, Biuro 

LGD przekazuje Wnioskodawcy mailowo, za potwierdzeniem 

przez Wnioskodawcę w zwrotnym mailu odczytania, informację 

o wyniku oceny zadania wraz z uzasadnieniem oceny i 

podaniem liczby punktów przyznanych w ramach oceny. 

Dodatkowo, biuro informuje wnioskodawcę o przesłaniu pisma 

drogą telefoniczną 

 W przypadku, gdy dane zadanie uzyskało negatywną 

ocenę zgodności z LSR albo nie uzyskało wymaganej 

minimalnej ilości punktów, albo nie mieści się w limicie 

środków, albo nastąpiło ustalenie przez LGD kwoty 

wsparcia niższej niż wnioskowana, informacja zawiera 

dodatkowo pouczenie o możliwości, zasadach i trybie 

wniesienia odwołania. 

Procedura oceny i naboru zadań



ZAWARCIE UMOWY

 W celu realizacji zadania, LGD podpisuje z Grantobiorcą

umowę o powierzenie grantu. Umowy o powierzenie grantu 

zawierane są po zamknięciu procedury wyboru Grantobiorców i 

po podpisaniu z ZW umowy na realizację Projektu Grantowego 

przez LGD. 

 Jeśli w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na 

projekt grantowy ZW zakwestionuje lub skoryguje część 

kosztów planowanych do poniesienia w ramach danego Grantu, 

kwota przyznanej pomocy ulega zmianie w zakresie wskazanym 

przez ZW i ma to swoje odzwierciedlenie w Umowie o 

powierzenie Grantu.

Procedura oceny i naboru zadań



ZAWARCIE UMOWY

 W celu realizacji zadania, LGD podpisuje z Grantobiorcą

umowę o powierzenie grantu. Umowy o powierzenie grantu 

zawierane są po zamknięciu procedury wyboru Grantobiorców i 

po podpisaniu z ZW umowy na realizację Projektu Grantowego 

przez LGD. 

 Jeśli w wyniku weryfikacji wniosku o przyznanie pomocy na 

projekt grantowy ZW zakwestionuje lub skoryguje część 

kosztów planowanych do poniesienia w ramach danego Grantu, 

kwota przyznanej pomocy ulega zmianie w zakresie wskazanym 

przez ZW i ma to swoje odzwierciedlenie w Umowie o 

powierzenie Grantu.

Procedura oceny i naboru zadań



Zadania rozliczane są na podstawie Wniosku o rozliczenie Grantu

zawierającego sprawozdanie końcowe z realizacji Grantu. We

wniosku o rozliczenie Grantu, Grantobiorca wykazuje postęp

finansowy i rzeczowy z realizacji projektu, przy czym co do zasady

postęp rzeczowy powinien korespondować z przedstawionymi

wydatkami.

Procedura oceny i naboru zadań



Dziękuję za uwagę!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Kraina Trzech Rzek

ul. M.J. Piłsudskiego 76, pokój nr 30

64-600 Oborniki

telefon: 883 777 918, 791 222 764, 535 978 545 

biuro@kraina3rzek.pl

www.kraina3rzek.pl


