
ZASADY PRZYZNAWANIA 
POMOCY

GRANTY - 2021
Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-

promocyjnych  dotyczących  zasobów obszaru.

Opracowanie: Stowarzyszenie „Ślężanie - Lokalna Grupa Działania”                                                                

Materiał współfinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Operacja ma na celu Realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii 

Europejskiej w ramach działania – Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów 

bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020



DOKUMENTY STRATEGICZNE

• Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 24.09.2015 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 (z późniejszymi zmianami),

• Lokalna Strategia Rozwoju,

• Procedura wyboru operacji grantowych,

• Statut i regulaminy LGD, 

• Ogłoszenie o naborze wniosków



LIMITY POMOCY

• Wysokość pomocy przyznanej na projekt grantowy to maksymalnie 300 tys.

złotych.

• Jeden projekt grantowy musi składać się z minimum 2 grantów.

• Wysokość pomocy przyznanej na jeden grant to minimum 5 tys. zł,

nie więcej niż 50 tys. złotych w ramach projektu grantowego i nie więcej niż

wynosi wartość tego projektu.

• Wysokość pomocy przyznanej jednemu grantobiorcy to maksymalnie 100 tys.

złotych w ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD.

• Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach

danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty przyznanych

środków



GRANTY zakres podmiotowy

Wsparcie w formie grantu może otrzymać:

• Osoba fizyczna – pełnoletnia, obywatelstwo państwa członkowskiego 

UE, miejsce zamieszkania na terenie objętym LSR;

• Osoba prawna – JST, organizacje pozarządowe, instytucje;

• JONOP – jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej 

(czyli np. wspólnota mieszkaniowa, stowarzyszenia zwykłe, kluby 

sportowe podlegające nadzorowi Starosty).

• ZASADA: podmiot posiada siedzibę / oddział na terenie objętym LSR.

• WYJĄTEK w grantach: pomoc jest wypłacana jeżeli obszar działalności

grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem

wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany

grant, jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki

organizacyjnej.



GRANTY zakres podmiotowy

ZASADA: Grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej,
w tym działalności gospodarczej zwolnionej spod rygorów
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

WYJĄTEK (nowelizacja): Grantobiorca zgodnie ze swoim
statutem, w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał
jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. W tym
przypadku pomoc jest wypłacana nawet gdy grantobiorca
wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli

• realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest
związana z przedmiotem tej działalności,

• ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki
organizacyjnej grantobiorcy.



KOSZTY KWALIFIKOWALNE w grancie

Par. 13 ust 1 pkt 3 rozporządzenia LSR:

Koszty planowane do poniesienia przez grantobiorcę 

mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa

w § 17 ust. 1 pkt 1–5 oraz 7–9.



Koszty kwalifikowalne obejmują koszty:

1) ogólne,

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, (wyjątkowo: eksponaty),

6) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów
osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z
kierowcą,

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,

9) podatku od towarów i usług (VAT).

– o ile są niezbędne, racjonalne…



Cele i przedsięwzięcia LSR

Cel ogólny 3: 

Aktywizacja mieszkańców obszaru LSR do 2022 r.

Cel szczegółowy 3.2

Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2022 r.

Przedsięwzięcie: 3.2.1

Opracowanie publikacji i materiałów informacyjno-promocyjnych

dotyczących zasobów obszaru.



Warunki przyznania pomocy:

JEŻELI, działasz społecznie i szukasz środków na wsparcie
swoich pomysłów:

np. (np. foldery promocyjne, tablice informacyjne, strony
internetowe, ulotki, mapy, plany, monografie i inne)

ZAPRASZAMY !!!

• Poziom dofinansowania: 99% kosztów kwalifikowalnych,

• Wkład własny finansowy: minimum 1 %,

• Pomoc jest przyznawana od 5 000,00zł do  50 000,00zł

• OGRANICZENIE NABORU DO MAX 15 000,00zł



• TRANSZE POMOCY:

• pierwsza transza pomocy obejmuje do 80% kwoty
przyznanego grantu,

• druga transza pomocy obejmuje pozostałą kwotę przyznanego
grantu i jest wypłacana po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o
rozliczenie grantu.

• operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a
wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem
rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez
grantobiorcę kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie
wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej
operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz
nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;

Warunki przyznania pomocy:



•Wniosek o powierzenie grantu 
zawierający instrukcję do 

poszczególnych pozycji



•Kryteria wyboru operacji - GRANTY



Kryteria wyboru projektów z zakresu
PRZEDSIĘWZIĘCIE 3.2.1.

Lp. Kryterium Liczba pkt Sposób weryfikacji

1. W ramach projektu przewidziano 

wykorzystanie wizerunku Misia 

Ślężysława. zgodnie z wytycznymi LGD.

13 Wnioskodawca odniósł się do wytycznych LGD w zakresie promocji operacji finansowanych ze środków

LSR i szczegółowo opisał, w jaki sposób zostanie wykorzystany wizerunek Misia Ślężysława w ramach

planowanej inwestycji.

2. Zasięg działań projektowych obejmuje 

obszar minimum:

- 2 miejscowości - 3 pkt 

- 1 gminy - 6 pkt

- 2 gmin - 9 pkt

- całego obszaru LGD - 12 pkt

max 12 Wnioskodawca szczegółowo opisał zakładany zasięg oddziaływania projektu w ramach operacji.

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się

z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).

Przykład:

- operacja dotycząca publikacji przewodnika po szlakach rowerowych gminy A, przebiegających przez

więcej niż jedną miejscowość operacja otrzyma 3 punkty,

- jeśli publikacja obejmowałaby prezentację szlaków na terenie trzech sąsiednich gmin (A, B i C)

uzyskałaby 9 punktów.

- jeśli w publikacji opisano wszystkie szlaki rowerowe, na całym terenie LGD, operacja uzyskałaby 12

punktów.

Kryterium rozłączne, punkty nie sumują się, do zdobycia 0 lub 3 lub 6 lub 9 lub 12 punktów.

3. Projekt zakłada wykorzystanie 

narzędzi/metod/technik wpisujących się 

w definicję nowoczesnych technologii.

5 Wnioskodawca w ramach operacji zakłada wykorzystanie narzędzi z zakresu nowych technologii, np.

szkolenia w formie e-learning lub warsztatu wykorzystującego urządzenia mobilne.

W celu zachowania elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka

listy sposobów wykorzystania oraz rodzajów narzędzi z zakresu nowoczesnych technologii. Zadaniem

Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać element innowacyjności

oraz uzasadnić w jaki sposób wpłynie to na realizację celów opisywanego projektu

4. W ramach operacji zostaną 

wykorzystane lokalne zasoby 

przyrodnicze i/lub historyczne i/lub 

kulturowe.

- wykorzystanie zasobów z 1 kategorii –

5 pkt.

- wykorzystanie zasobów z więcej niż 1 

kategorii – 10 pkt

10 Kryterium premiujące wykorzystanie w ramach projektu walorów, materiałów, produktów, oraz innego

potencjału zdiagnozowanego w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru objętego działaniem LGD.

Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie. W celu zachowania

elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka listy sposobów

wykorzystania lokalnych zasobów i walorów przyrodniczych, historycznych, kulturowych. Zadaniem

Wnioskodawcy jest szczegółowo opisać, w jaki sposób zamierza wykorzystać lokalne zasoby obszaru oraz

uzasadnić w jaki sposób wykorzystanie wskazanych zasobów i walorów wpłynie to na realizację celów

opisywanego projektu.

Członkowie Rady dokonają oceny informacji przedstawionych przez wnioskodawcę i mogą nie zgodzić się

z jego argumentacją (pozostawiając ślad rewizyjny w postaci pisemnego uzasadnienia).

Punktów nie uzyska operacja, która nie przewiduje szczególnego sposobu wykorzystania lokalnych

zasobów i walorów przyrodniczych (np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że

będzie wykorzystywał zasoby historyczne obszaru).



5. Wnioskodawca zobowiązuje się do 
przekazania opracowanych 
materiałów w formie elektronicznej 

do użytku LGD.

3 Kryterium dotyczy zwiększenia zasięgu działań promocyjno-informacyjnych prowadzonych przez
beneficjentów oraz LGD na temat walorów i zasobów występujących na obszarze objętym Lokalną
Strategią Rozwoju. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o

dofinansowanie. (Deklaracja przekazania materiałów na formularzu LGD). Wnioskodawca
zadeklaruje przekazanie materiałów stworzonych w ramach operacji w wersji elektronicznej do
biura LGD, z prawem do bezpłatnego wykorzystania w celach nieodpłatnych. W przypadku
materiałów o charakterze promocyjnym, przykładem jest folder, prezentacja, publikacja w wersji
elektronicznej, która może zostać rozpowszechniona w wielu egzemplarzach w ramach działań

informacyjno-promocyjnych. W celu promowania innowacyjnych rozwiązań, zachowania
elastyczności kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka definicji
materiałów promocyjnych.

6. Wnioskodawca opracuje materiały w 
co najmniej dwóch językach (polskim 
i jednym obcym).

7 Kryterium dotyczy bezpośredniej promocji w ramach projektu walorów i zasobów występujących
na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, skierowanej w szczególności do osób
i podmiotów spoza obszaru. Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku

o dofinansowanie. W celu promowania innowacyjnych rozwiązań, zachowania elastyczności
kryterium oraz równych szans w dostępie do środków, LGD nie zamyka definicji materiałów
promocyjnych. Wnioskodawca uwzględnił tłumaczenie materiałów promocyjnych na język obcy, w
tym uzasadnił wybór języka obcego w kontekście zaplanowanych działań i celów projektu.

7. Wnioskodawca w naborze złożył tylko 
1 wniosek o dofinansowanie.

5 Weryfikacja w oparciu o dane LGD: rejestr wniosków po zamknięciu naboru.

8. Wnioskowana kwota pomocy nie 
przekracza 10 tysięcy złotych.

15 Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie: wnioskowana
kwota dofinansowania.

9. Wnioskodawca wziął udział w 
szkoleniu/doradztwie 
przeprowadzonym przez LGD w 

ramach danego naboru.
 za obecność na szkoleniu - 2 pkt
 za obecność na doradztwie - 4 

pkt
 za obecność na szkoleniu i 

doradztwie - 6 pkt

max 6 Wnioskodawca wskazuje we wniosku, że wziął/wzięła udział w jednej lub obu formach wsparcia
LGD w ramach naboru, w którym zostanie złożony wniosek. Weryfikacja nastąpi w oparciu o
dokumentację LGD, tzn. listy obecności podpisywane przez uczestników na szkoleniach, rejestr

udzielonego doradztwa utworzony w biurze LGD. Obowiązkiem Wnioskodawcy jest złożenie
podpisu na odpowiednim dokumencie (liście obecności podczas szkolenia i/lub w rejestrze
doradztwa), jako dowodu na skorzystanie ze wsparcia. W przypadku stwierdzenia, że
wnioskodawca pomimo wskazania na uzyskanie wsparcia nie figuruje na liście obecności szkoleń
i/lub w rejestrze doradztwa zrealizowanych w ramach naboru, w którym został złożony wniosek,

punkty nie zostaną przyznane.

Kryterium nie zostanie uznane za spełnione w przypadku doradztwa udzielonego wyłącznie w
rozmowie telefonicznej, podczas spotkania informacyjnego lub udziału w szkoleniu i/lub
doradztwie w naborze innym niż nabór, w ramach którego został złożony wniosek.



10. Wnioskodawca uwzględnił i opisał 

działania w ramach projektu dotyczące 

wykorzystania metod i/lub narzędzi z 

zakresu ochrony środowiska, 

przeciwdziałania zmianom klimatu.

3 Wnioskodawca opisał we wniosku narzędzia i/lub metody z zakresu ochrony środowiska,

przeciwdziałania zmianom klimatu, np. użycie sprzętu/materiałów posiadającego certyfikaty z zakresu

ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatu. Weryfikacja nastąpi w oparciu o

informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie oraz dokumenty załączone do wniosku

(fakultatywnie, maksymalnie 3 kserokopie zaświadczeń, certyfikatów lub innych oficjalnych

dokumentów wydanych przez upoważnione podmioty, niezbędnych do uzasadnienia spełnienia

kryterium).

Punktów nie uzyska operacja, w której nie przedstawiono listy konkretnych działań, narzędzi, metod

(np. uzasadnienie wnioskodawcy sprowadzi się do stwierdzenia, że planuje uwzględnić metody i/lub

narzędzia z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu).

11. Wnioskodawca przewidział 

wniesienie wkładu własnego na 

poziomie wyższym niż wymagany w 

ogłoszeniu naborze wniosków:

- wnioskodawca zapewni większy od 

wymaganego wkład własny - 3 pkt

- wnioskodawca starać się będzie o 

maksymalne dofinasowanie   - 0 pkt

max 3 Weryfikacja nastąpi w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie i załącznikach.

Kryterium premiuje operacje, które starać się będą o mniejsze od możliwego maksymalnego

dofinansowania kosztów kwalifikowalnych, czyli wnioskodawca zapewni większy wkład własny.

(W ramach projektów grantowych maksymalne dofinansowanie jest możliwe w wysokości 99%

kosztów kwalifikowalnych. Preferowani będą wnioskodawcy, którzy starać się będą o mniejszy

procent dofinansowania projektów)

Wkład własny jest rozumiany jako kwota pozostała po odjęciu od łącznej wartości kosztów

kwalifikowanych kwoty wnioskowanego dofinansowania.

12. Wnioskodawca w dniu złożenia wniosku 

jest członkiem Lokalnej Grupy Działania i 

ma opłacone wszystkie wymagane 

składki.

3 Weryfikacja w oparciu o dane LGD, po wskazaniu na spełnienie kryterium przez Wnioskodawcę, we

wniosku o dofinansowanie. Kryterium uznaje się za spełnione jeżeli na dzień złożenia wniosku

Wnioskodawca znajduje się na liście członków i ma opłacone wszystkie wymagane składki

członkowskie Stowarzyszenia LGD.

13. Wnioskodawca przedstawił dokumenty 

potwierdzające że:

- posiada doświadczenie w realizacji 

projektów o charakterze podobnym do 

operacji, którą zamierza realizować – 5 

pkt

lub

- posiada zasoby odpowiednie do 

przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować - 5 pkt

lub

- posiada kwalifikacje odpowiednie do 

przedmiotu operacji, którą zamierza

realizować, jeżeli jest osobą fizyczną – 5 

pkt

max 15 Weryfikacja nastąpi w oparciu o dokumenty załączone do wniosku:

Doświadczenie - wnioskodawca musi opisać doświadczenie w realizacji operacji o charakterze

podobnym do wnioskowanego projektu.

Zasoby – wnioskodawca musi opisać posiadane zasoby o charakterze materialnym oraz zasoby ludzkie

(kadrowe) odpowiednie do charakteru operacji, którą zamierza realizować. Zasobami materialnymi są

w szczególności zasoby lokalowe, sprzęt, meble, wyposażenie, itp. Zasobami ludzkimi mogą być np.

pracownicy, członkowie stowarzyszenia, wolontariusze czy stażyści, biorący udział w realizacji

projektu.

Kwalifikacje - wnioskodawca musi się wykazać certyfikatami, dyplomami ukończenia kursów, szkoleń,

kierunków studiów etc. bezpośrednio związanych z zakresem dotyczącym realizacji projektu.

Liczba dokumentów złożonych w ramach danej kategorii nie ma wpływu na liczbę punktów.

Kryterium łączne, punkty sumują się: do zdobycia 0 lub 5 lub 10 lub 15 punktów.

RAZEM 100 Minimalna liczba punktów, którą musi uzyskać operacja, aby mogła być wybrana do realizacji wynosi

50 punktów na 100 możliwych.



Wdrażanie projektów grantowych

• Projekty grantowe będą kompleksowo wdrażane

bezpośrednio przez LGD, tj. wszystkie formalności będą

prowadzone przez LGD (Radę i pracowników biura):

• ocena, 

• umowa, 

• aneksy, 

• rozliczanie, 

• monitoring  

• kontrola prawidłowości realizacji



WYBÓR GRANTÓW

• Po zakończeniu naboru zwoływane jest posiedzenie Rady LGD. 

• Przeprowadzana jest ocena zgodności wniosków:

• z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o naborze;

• z Lokalną Strategią Rozwoju – poprzez ocenę zgodności 

celami LSR oraz z Programem)

• z uwzględnieniem:

• procedury przyjętej przez LGD dla trybu grantowego;

• punktów kontrolnych wskazanych w Wytycznych MRiRW;

• terminów wystarczających dla przeprowadzenia procedury 

odwoławczej.

• Po dokonaniu wyboru grantobiorców, LGD składa wniosek 

do SW o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Marta Leszczyńska

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem LGD.

Stowarzyszenie "Ślężanie - Lokalna Grupa Działania"

ul. Kościuszki 7/9, 55-050 Sobótka

tel. 71 31 62 171,  e-mail info@sleza.pl

www.slezanie.eu

http://www.slezanie.eu/


!!! Uwaga ważne przy rozliczeniu 

wniosku !!!

• Obowiązek informowania o finansowaniu, 

• Do rozliczenia przedłożyć fotografie wszystkich 

wykonanych produktów,

• Przekazanie materiałów w wersji elektronicznej do biura 

LGD zgodnie z deklaracja do wniosku.


