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Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioskodawcy zainteresowani aplikowaniem o środki będą musieli
wykazać spełnienie przez dany wniosek zgodności z:

 Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24
września 2015 r. ze zm. 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,

Lokalną Strategią Rozwoju (LSR),
Lokalnymi kryteriami wyboru Grantobiorców.

DEFINICJE:
Projekt grantowy – operacja, w ramach której beneficjent będący LGD udziela
innym podmiotom wybranym przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów
będących środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD
Grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji,
Grant – środki finansowe powierzone Grantobiorcy na realizację zadań służących
osiągnięciu celu projektu grantowego,
Grantobiorca –podmiot, wybrany przez LGD będący organizacją pozarządową nie
prowadzący działalności gospodarczej, wybrany w drodze otwartego naboru
ogłoszonego przez LGD (Beneficjenta projektu grantowego), któremu LGD
powierzy środki finansowe na realizację zadania w ramach projektu grantowego.
Ilekroć mowa o Grantobiorcy, należy przez to rozumieć także wnioskodawcę lub
podmiot ubiegający się o powierzenie grantu,

Zadanie – wyodrębniony zakres projektu grantowego, który ma być realizowany
przez pojedynczego Grantobiorcę, zgodnie z umową o powierzenie grantu.

Proces realizacji projektów grantowych

LGD ogłasza konkurs na wybór grantobiorców, przeprowadza nabór oraz
dokonuje wyboru grantobiorców.
LGD składa wniosek o przyznanie pomocy (WOPP) na projekt grantowy do
zarządu województwa (ZW) – nabór ciągły.

WOPP zawiera opis wszystkich wybranych do dofinansowania zadań
grantobiorców oraz plan finansowy.
Proces o przyznanie pomocy na projekt grantowy kończy się zawarciem
umowy pomiędzy LGD a ZW.
Zawarcie umowy o powierzeniu grantu z grantobiorcą nastąpi po
zawarciu umowy o przyznaniu pomocy na projekt grantowy LGD z ZW,
z tym że ostateczna kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie
(kwota może być zmniejszona).

GRANTOBIORCY w ramach LSR „Zielone Bieszczady”:

- osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby
lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, np.
fundacje i stowarzyszenia;

- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, np.
stowarzyszenia zwykle, zarejestrowane w ewidencji stowarzyszeń
zwykłych prowadzonej przez starostę.
Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej.

DODATKOWE WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY W ODNIESIENIU DO GRANTOBIORCY
Gratobiorca jest zobowiązany wykazać, że:
Posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które
zamierza realizować, lub
Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub
Prowadzi działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować.

Posiada numer identyfikacyjny nadany przez ARMIR w trybie przepisów o krajowym
systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji
wniosków o przyznanie płatności.

ZAKRES POMOCY – ZGODNOŚĆ ZADANIA Z LSR

Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Cel projektu grantowego: Wspieranie dziedzictwa oraz rozwoju sektora turystycznego
oraz tworzenia markowych produktów turystycznych wykorzystujących zasoby
naturalne i kulturowe obszaru LSR, ukierunkowanych na potrzeby rynku i zgodnych z
zasadami rozwoju zrównoważonego

Cel szczegółowy:
II.2 Rozwój obiektów publicznych i społeczno-kulturowych oraz promowanie zasobów
naturalnych i kulturowych na obszarze LSR
PRZEDSIĘWZIĘCIE
2.2.3 Przygotowanie i wydanie materiałów promujących obszar LSR– 144 751,00 zł.

Zasady przyznawania grantu
- Wartość zadania: od 5.000 zł. do 50.000 zł.
- Wysokość grantu (dofinansowania): od 5.000 zł. do 20.000 zł.
- Intensywność pomocy/poziom dofinansowania grantu/ – 100%
kosztów kwalifikowalnych.
- Limit pomocy dla jednego Grantobiorcy - 100.000 zł.

Wsparcie ma formę refundacji poniesionych kosztów w oparciu o
złożony wniosek o rozliczenie grantu wraz z niezbędną dokumentacją
finansową. LGD dopuszcza także możliwość wcześniejszego
finansowania, zgodnie z umową o powierzenie Grantu.
Wypłata środków: zaliczka 80% kosztów kwalifikowalnych grantu po
podpisaniu umowy i 20% po zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie
grantu.

Koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę
Koszty planowane do poniesienia przez Grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o
których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 Rozporządzenia LSR, i nie są kosztami
polegającymi na budowie lub przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części
dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.
Koszty kwalifikowalne to:
a) ogólne, do 10 % kosztów kwalifikowalnych, takie jak: honoraria architektów, inżynierów,
opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i
gospodarczego,
w tym studia wykonalności,
b) zakupu robót budowlanych lub usług,
c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,
d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
e) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania
dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących
eksponaty,
f) zakupu nowych rzeczy innych niż wyżej wymienione, w tym materiałów,
g) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku którego nie można odzyskać na
mocy prawodawstwa krajowego VAT)
– które są uzasadnione zakresem zadania, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne.

Koszty kwalifikowalne mogą być dotowane jeśli zostały:

Poniesione:
- od dnia, w którym została zawarta umowa udzielenia grantu, a w przypadku
kosztów ogólnych –od dnia 1 stycznia 2014 r.,
- z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z zasadą równego
traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości,
- w formie rozliczenia bezgotówkowego,

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

Procedura wyboru grantobiorców – składanie wniosku o powierzenie
grantu
1.

Grantobiorca przygotowuje wniosek o powierzenie grantu, wraz ze wszystkimi
załącznikami i składa w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

2. Formularz wniosku w wersji elektronicznej (Generator Wniosków) zamieszczony
jest na stronie internetowej LGD w dniu ogłoszenia naboru i jest aktywny do dnia
zakończenia naboru.
3. Wniosek należy złożyć w Generatorze wraz z wymaganymi załącznikami.
Załączniki należy dołączyć w formie skanów (PDF).
4. Grantobiorca zobligowany jest wypełnić wszystkie pola wniosku, a w przypadku
gdy dane pole nie ma odzwierciedlenia do Grantobiorcy/opisywanego zadania,
wówczas w to pole należy wprowadzić wyrażenie: „nie dotyczy” lub wstawić znak
„-” , lub w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00” .

– składanie wniosku o powierzenie grantu C.D.
5. W celu autoryzacji wniosku złożonego w Generatorze, wnioskodawca ma obowiązek w
terminie trwania naboru złożyć tożsamy wniosek w wersji papierowej wraz z
załącznikami bezpośrednio w biurze LGD. Wersja papierowa wniosku musi zawierać
spójną z wersją elektroniczną sumę kontrolną.
Wniosek powinien być podpisany przez Grantobiorcę lub pełnomocnika lub osobę/osoby
upoważnione statutowo do reprezentowania Grantobiorcy.
6. Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek z ponumerowanymi
załącznikami musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
7. Wszystkie załączniki nie będące oryginałami są potwierdzane za zgodność z
oryginałem przez pracownika LGD/lub notarialnie lub przez występującego w sprawie
pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem lub podmiot wydający dokument.

8. Za moment złożenia wniosku o powierzenie grantu uznaje się datę i godzinę wpływu
wniosku o powierzenie grantu wraz z załącznikami do biura LGD. Potwierdzenie zawiera
datę i godzinę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz z wnioskiem załączników oraz jest
opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą w LGD wniosek.
9. Na każdym etapie oceny i wyboru wniosku wnioskodawcy przysługuje prawo do
wycofania wniosku.
10. Wnioski składane za pośrednictwem poczty i firm kurierskich nie będą rozpatrywane.

OCENA I WYBÓR GRANTOBIORCÓW – wybrane elementy
• Oceny i wyboru Grantobiorców dokonuje Rada LGD, która działa w oparciu o
Regulamin Rady oraz Procedurę oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i
kontroli grantobiorców.

• Ocena i wybór Grantobiorców oraz ustalenie kwoty wsparcia następuje nie
później niż w terminie 90 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu
składania wniosków w ramach danego naboru.
• Biuro LGD dokonuje Wstępnej oceny na Karcie oceny stanowiącej Załącznik nr 2
do Procedury.
• LGD kontaktuje się z Grantobiorcami jeżeli w trakcie rozpatrywania wniosku o
powierzenie grantu - na każdym etapie oceny - konieczne jest uzyskanie
uzupełnień/wyjaśnień niezbędnych do oceny zgodności grantu z LSR, wyboru
grantu lub ustalenia kwoty wsparcia.
• Wnioski spełniające kryteria formalne w tym zgodności z PROW i LSR kierowane
są do dalszej oceny wg lokalnych kryteriów wyboru dokonywanej przez Radę
LGD.

• Rada LGD wybiera zadania na podstawie lokalnych kryteriów wyboru w
oparciu o Załącznik nr 3 Karta oceny zadania wg lokalnych kryteriów
wyboru. Ocena dotyczy zarówno podstawowych jaki i premiujących
kryteriów wyboru.
• Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w ramach lokalnych
kryteriów wyboru (kryteriów podstawowych oraz premiujących) wynosi 52.
Aby wniosek mógł zostać wybrany do finansowania musi uzyskać minimum
16 punktów w ramach kryteriów podstawowych, co stanowi 57 %
maksymalnej liczby punktów w ramach kryteriów podstawowych.
• Zadania, które osiągnęły wymaganą minimalną liczbę punktów podlegają
dalszej ocenie według premiujących lokalnych kryteriów wyboru.
• Punkty przyznane zadaniu w ocenie według premiujących kryteriów wyboru
ulegają doliczeniu do liczby punktów uzyskanych przez zadanie w wyniku
oceny według podstawowych lokalnych kryteriów wyboru i tak uzyskana
liczba decyduje o ostatecznej pozycji danego zadania na liście rankingowej
wniosków.

• Po dokonaniu oceny wg lokalnych kryteriów wyboru zadania, Rada ustala
kwotę wsparcia na karcie oceny zadania, stanowiącej załącznik nr 3 do
Procedury.
W przypadku, gdy kwota pomocy określona we wniosku będzie przekraczać:
a) kwotę pomocy określoną przez LGD,
b) maksymalną wartość zadania określoną w §13 rozporządzenia LSR /50 tys.
PLN/,
c) dostępne dla Grantobiorcy limity pomocy określone w rozporządzeniu LSR
/100 tys. PLN/.
- Rada dokonuje ustalenia kwoty wsparcia przez odpowiednie zmniejszenie
kwoty pomocy.

W przypadku stwierdzenia przez Radę niekwalifikowalności danego kosztu lub
w wyniku obniżenia wysokości kosztów w drodze badania racjonalności kwota
pomocy ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.

• W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyskało w procesie oceny taką
samą liczbę punktów, o miejscu na liście Grantobiorców decyduje liczba
punktów uzyskanych w wyniku oceny według kryteriów premiujących. Gdy
nadal nie jest możliwe ustalenie kolejności wniosków, wyższe miejsce na
liście zajmuje wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w kryterium
Zasięg oddziaływania. W przypadku, gdy nadal nie da się ustalić kolejności
wniosków, decyduje data i godzina wpływu wniosku.
• Biuro LGD informuje Grantobiorcę o wyniku oceny, wraz ze wskazaniem, że
zadanie zostało odrzucone/wybrane/nie wybrane do przyznania grantu, z
uzasadnieniem oceny i podaniem liczby otrzymanych punktów. Informacja
zawiera dodatkowo wskazanie, czy zadanie to mieści się w limicie środków
wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
• W przypadku, gdy dany wniosek uzyskał negatywną ocenę wstępną, albo nie
uzyskał wymaganej minimalnej ilości punktów, nie mieści się w limicie
środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze albo została ustalona kwota
wsparcia niższa niż wnioskowana, informacja zawiera dodatkowo pouczenie
o możliwości, zasadach i trybie wniesienia odwołania.
• Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Grantobiorców, w tym po zakończeniu
procedury odwoławczej lub od bezskutecznego upływu terminu do wniesienia
odwołań dla wszystkich Grantobiorców, LGD sporządza i składa do ZW wniosek na
projekt grantowy.

Zobowiązania umowy - wybrane elementy
Umowa o powierzenie grantu zostanie zawarta nie wcześniej niż po podpisaniu Umowy
na realizację Projektu grantowego pomiędzy LGD „Zielone Bieszczady” a Zarządem
Województwa Podkarpackiego
Termin realizacji zadania: Realizacja zadania przez Grantobiorcę nie może trwać dłużej
niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu.
Okres realizacji Projektu Grantowego przez LGD „Zielone Bieszczady”– od dnia
podpisania umowy o powierzenie grantu do dnia w którym upływa 12 miesięcy od daty jej
podpisania lecz nie później niż do dnia 30 sierpnia 2022 r.
Grantobiorca zobowiązuje się między innymi do:

- zrealizowania celu i osiągnięcia zakładanych wskaźników w określonym terminie,
- wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych w umowie,
zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo – finansowym określonym
we wniosku,
- przechowywania dokumentacji w okresie 5 lat po otrzymaniu płatności przez LGD,

-

umożliwienia przedstawicielom LGD lub innym uprawnionym podmiotom dokonania
kontroli,

- niezwłocznego informowania w formie pisemnej LGD o planowanych albo zaistniałych
zdarzeniach mogących mieć wpływ na realizację zadania zgodnie z umową lub wypłatę
grantu,
- Grantobiorca zobowiązuje się do złożenia wniosku o rozliczenie grantu wraz z
wymaganymi dokumentami potwierdzającymi realizację zadania i poniesienie kosztów w
terminach określonych w umowie,
- Grantobiorca zobowiązany jest do informowania i rozpowszechniania informacji o
przyznanej pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z przepisami załącznika III do
rozporządzenia nr 808/2014 opisanymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opublikowanej na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz z uwzględnieniem zasad LGD „Zielone
Bieszczady” - zamieszczenia logotypu LGD „Zielone Bieszczady”, w terminie od dnia
zawarcia umowy o powierzenie grantu do dnia dokonania płatności końcowej na rzecz
LGD w ramach projektu grantowego,
- Znaki powinny zostać umieszczone na wszystkich powstałych materiałach
promocyjnych,
informacyjnych
oraz
dotyczących
realizowanego
zadania,
organizowanych imprezach oraz zakupionych sprzętach, w sposób zapewniający jego
dobrą widoczność.

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

Kryteria podstawowe

Kryteria premiujące:

Nabór wniosków nr 1/2021/G

Termin i miejsce składania wniosków:
Od 31 grudnia 2020 r. do 21 stycznia 2021 r. w dni robocze od poniedziałku do
piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

Wzory dokumentów aplikacyjnych (formularz wniosku o powierzenie grantu,
wniosek o rozliczenie grantu, wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania),
wzór umowy o powierzenie grantu, Lokalna Strategia Rozwoju, kryteria
wyboru Grantobiorców oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie
danego kryterium dostępne są na stronie internetowej Lokalnej Grupy
Działania "Zielone Bieszczady" www.lgd-zielonebieszczady.pl
w zakładce Nabory.

Dziękuję za uwagę
Dane do kontaktu:
Marlena Błyskal
e-mail: m.blyskal.lgdzielonebieszczady@wp.pl
tel. +48 513 852 200
Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”
Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Zielone Bieszczady”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

