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MAŁE GRANTY 
O Projekt grantowy jest operacją, 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 operacji1 

 

 

 

 

O 1. Ustawa z dnia 20.02.2015 r. o rozwoju lokalnym  z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1167) 

 



PRZYPOMINAMY 

Nie będzie dofinansowań na cel 

szczegółowy 2.1 Rozwój standardu 

infrastruktury turystycznej, 

kulturowej lub rekreacyjnej oraz 

poprawa estetyki miejscowości na 

obszarze LGD. 



SZCZEGÓŁOWE CELE 

PROJEKTU 

3.1 Wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej poprzez 

kultywowanie specyficznych dla regionu tradycji oraz promocja 

walorów i zasobów obszaru Lokalnej Grupy Działania. 

3.2 Wykreowanie, udoskonalenia i promocja produktów lokalnych 

(kulinarne, rzemiosło, kulturalne, turystyczne) zakładające 

zwiększenie współodpowiedzialności podmiotów społecznych na 

rozwój regionu. 

3.3 Podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań OZE- działalność związana z edukacją przyrodniczą. 

 

 

 

 



PROJEKTY WZMACNIAJĄCE 

TOŻSAMOŚĆ REGIONALNĄ 

O Imprezy (cykliczne, (jednak nie wpisane z coroczny plan danej 
organizacji), jednorazowe), 

O Wydawanie publikacji dot. terenu funkcjonowania LGD ZL 
(historyczne, turystyczne, o zabytkach itp.), 

O Wydawanie map terenu funkcjonowania LGD ZL, 

O Opisy, oznaczenia zabytków i zasobów turystycznych, 
przyrodniczych, 

O Rajdy. 

Podane działania są przykładowe. 

 

Kwota wsparcia jednego projektu: od 5 000 do 10 000 zł. 

Wskaźnik: 15 sztuk. 



PROJEKTY PROMUJĄCE 

PRODUKTY LOKALNE 
O Warsztaty (kulinarne, rzemiosła, rękodzielnictwa itp.), 

O Wystawy, 

O Pokazy, 

O Wizyty studyjne (koszt kwalifikowalny możliwy do 
wsparcia finansowego obejmuje wyłącznie do granic 
terenu funkcjonowania LGD ZL). 

Podane działania są przykładowe. 

 

Kwota wsparcia jednego projektu: od 5 000 do 20 000 zł 

Wskaźnik: 10 sztuk. 



PROJEKTY PODNOSZĄCE WIEDZĘ 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W ZAKRESIE 

OCHRONY ŚRODOWISKA I OZE 

O Szkolenia z zakresu ochrony środowiska i OZE, 

O Spotkania informacyjne z ww. zakresu dla rożnych grup 

odbiorców. 

Podane działania są przykładowe. 

 

Kwota wsparcia jednego projektu: od 5 000 do 20 000 zł. 

Wskaźnik: 10 sztuk. 



PODMIOTY UPRAWNIONE DO 

SKŁADANIA WNIOSKÓW 

O Jednostki Samorządu Terytorialnego, 

O Stowarzyszenia, 

O Parafie, 

O Ochotnicze Straże Pożarne, 

O Grupy nieformalne (KGW, Kluby Sportowe 

itp.) w partnerstwie z podmiotami 

rejestrowymi. 



WARUNKI OBOWIĄZUJĄCE 

O Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, 

dochodowej, 

O Wpis do KRS, 

O Wnioskowane działanie prowadzone będzie na terenie 

funkcjonowania LGD ZL, 

O Wnioskowane działanie zgodne będzie z założeniami 

LSR oraz Statutem. 

 

Na spotkanie konsultacyjne konieczne jest zabranie ze 

sobą wydruku z KRS oraz Statutu. 



WAŻNE DOKUMENTY 

NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA 

WNIOSKU 
O Jednostka Samorządu Terytorialnego – dokument 

potwierdzający prawo do reprezentowania, 

O Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym – do 

uzyskania w Biurze Powiatowym ARiMR, 

O Umowa z Bankiem/zaświadczenie o prowadzeniu 

rachunku bankowego (subkonto na koncie), 

O W przypadku partnerstwa – list intencyjny, zawierający:  

- Nazwę partnera projektu, 

- Zakres partnerstwa, 



O Umowę najmu, użyczenia terenu, działki, 

pomieszczenia, nieruchomości – jeśli dotyczy, 

O Akt własności terenu, działki, pomieszczenia, 

nieruchomości – jeśli dotyczy, 

O Notatki z rozeznania rynku, 

O Terminy planowanych warsztatów/imprez/pikników, 

O Wstępny harmonogram zawierający zakres 

szkoleń/warsztatów, ich ilość oraz czas trwania, 

O Regulaminy konkursów oraz zasady przyznawania 

nagród. 



KRYTERIA OCENY 

ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

O Zgodność projektu z celami ogólnymi LSR. 

O Zgodność projektu z celami szczegółowymi LSR. 

O Stopień zgodności projektu ze wskaźnikami LSR na 

poziomie produktu. 

O Stopień zgodności projektu ze wskaźnikami LSR na 

poziomie rezultatu. 

O Zgodność z własnymi zapisami w statucie 

wnioskującej organizacji. 



WERYFIKACJA KRYTERIÓW 

HORYZONTALNYCH 

O Projekt sprzyja ochronie środowiska lub klimatu. 

O Innowacyjność projektu. 

O Wkład własny w realizację projektu. 

O Wykonalność operacji. 

O Partnerstwo projektowe. 

O Przejrzystość budżetu. 

O Konsultacja wniosku. 

O Opis projektu. 

 



 

INNOWACYJNOŚĆ W ODNIESIENIU DO 

OPERACJI PRZEWIDZIANYCH W LSR 

OZNACZA 

  DLA PROJEKTÓW GRANTOWYCH: 

Niestandardowe wykorzystanie w ramach operacji 
lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturalnych, 

społecznych itp.), a zwłaszcza pozytywny wpływ na  
ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym lub/i nowatorskie podejście w projekcie do 
wsparcia grup defaworyzowanych. 

Udowodnienie innowacyjności będzie leżeć po stronie 
wnioskodawcy i wynikać ma z opisu; oceniany będzie 

brak lub istnienie innowacyjności. 

 



KRYTERIA UDZIAŁU 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ WE 

WDRAŻANIU MAŁYCH 

GRANTÓW 
O Miejsce realizacji operacji. 

O Zasięg operacji. 

O Doświadczenie wnioskodawcy. 

O Zachowanie dziedzictwa kulturowego i/lub 
historycznego, i/lub przyrodniczego. 

O Rodzaj działań, czas trwania projektu, 
trwałość projektu. 

O Zaangażowanie społeczne w realizację 
projektu, odbiorcy działań. 

 



GRUPY 

DEFAWORYZOWANE 
O Długotrwale bezrobotni – Osoby zarejestrowane w Urzędzie 

pracy co najmniej 12 miesięcy w przeciągu ostatnich 3 lat. 

O Niepełnosprawni – Osoby posiadające dokument 

poświadczający niepełnosprawność. 

O Nieposiadający kwalifikacji zawodowych – Osoby, które nie 

ukończyły szkoły zawodowej i studiów wyższych. 

O Kobiety bezrobotne – niezależnie od wieku. 

O Osoby powyżej 50. roku życia – Osoby, które nie są chętne do 

zmiany miejsca pracy, dokształcenia lub przekwalifikowania się 

w celu zmiany stanowiska w wieku 50+. 

O Młodzież – Osoby w wieku od 18 do 25 roku życia.  



SCHEMAT PROCEDURY  

I WYBORU OPERACJI 
O Podanie do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o 

dofinansowanie za pośrednictwem LGD zgodnie z procedurą konkursową, najpóźniej 14 
dni przed rozpoczęciem naboru  wniosków; Realizacja projektu grantowego nastąpi w ciągu 
2 lat od dnia podpisania umowy przyznania pomocy (nie później niż do 31.12.2022r.), 

O Nabór wniosków o dofinansowanie operacji w siedzibie LGD (nie krótszy niż 7 dni i nie 
dłuższy niż 30), 

O Posiedzenie Rady (7 dni od zakończenia naboru), 

O Ocena zgodności operacji z LSR. Ocena punktowa wg lokalnych kryteriów wyboru dla 
poszczególnych działań, 

O Publikacja listy rankingowej. Podanie do publicznej wiadomości list rankingowych wraz z 
protokołami z posiedzeń Rady zawierającymi informację o wyłączeniach (strona 
internetowa), 

O Powiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny i wyboru operacji do realizacji zgodnie z 
LSR oraz możliwości odwołania się od niej (21 dni od zakończenia naboru), 

O Możliwość złożenia protestu w  formie pisemnej od decyzji Rady do Biura LGD (7 dni od 
otrzymania powiadomienia), 

O Posiedzenie Rady i ponowna ocena zgodności operacji (niezwłocznie po wpłynięciu 
odwołań), 

O Powiadomienie wnioskodawców o ostatecznej decyzji uwzględniając rozpatrzone 
odwołania o wynikach oceny i wyboru operacji do realizacji zgodnie z LSR oraz aktualizacja 
list rankingowych (7 dni od rozpatrzenia odwołania), 

O Przekazanie listy do Instytucji Wdrażającej z dokumentacją projektu (7 dni od dokonania 
wyboru operacji). 
 

 

 
 

 



WYPRZEDZAJĄCE 

FINANSOWANIE 
O Grantobiorca na etapie składania Wniosku o 

Powierzenie Grantu ma możliwość wnioskowania 

o wyprzedzające finansowanie w wysokości nie 

większej niż 36,37% kosztów kwalifikowalnych 

operacji. 

O Wyprzedzające finansowanie wypłacane będzie   

w terminie 14 dni roboczych po podpisaniu 

umowy, na wyodrębniony rachunek bankowy 

przeznaczony do obsługi wyprzedzającego 

finansowania. 



WAŻNE DATY DOTYCZĄCE 

NABORU 
O Ogłoszenie o naborze: 31.01.2020 r. 

O Rozpoczęcie naboru: 17.02.2020 r. 

O Zakończenie naboru: 03.03.2020 r. godz. 13:00 

Punktowane doradztwo prowadzone będzie            

w trakcie trwania naboru. Doradztwo w dniu           

3 marca 2020 r. nie będzie prowadzone. 
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DZIĘKUJEMY  

ZA UWAGĘ! 

Lokalna Grupa Działania 

Ziemia Lubawska 


