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Słowniczek:  

LGD – Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina” 

Projekt grantowy - projekt, w którym beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym 

przez LGD środków finansowych  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na 

realizację grantu; 

Grantodawca – LGD „Kraina wokół Lublina”; 

Wnioskodawca – podmiot, który składa wniosek do LGD o powierzenie grantu; 

Grantobiorca – podmiot, któremu LGD powierza środki na realizację zadań służących osiągnięciu celu 

projektu grantowego na podstawie umowy przekazania grantu; 

Grant – środki finansowe Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na realizację 

zadań wskazanych w umowie o powierzenie grantu przyczyniające się do osiągnięcia celu projektu 

grantowego. 

Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

LSR – Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” 

Rada – organ oceniający i wybierający operacje do dofinansowania 

 

Realizacja projektów grantowych oraz grantów przez Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina”, 

zwaną dalej LGD, odbywa się na podstawie przepisów: 

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

ustanawiające wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 

Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

praz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

zwanego dalej rozporządzeniem 1303/2013. 

2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. 

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, 

zwanego dalej rozporządzeniem 1305/2013 

3. Ustawy z dnia 20 lutego 2015r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015r.) 
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4. Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności  

(Dz. U. z 2015r.) zwaną dalej ustawą o RLKS 

5. Ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

6. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zwanego 

dalej rozporządzeniem o wdrażaniu LSR. 

7. Niniejszego regulaminu 

8. Regulaminu Rady LGD „Kraina wokół Lublina” 

9. Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” na 

lata 2014-2020 

I 

Zasady ogólne 

 

1. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację projektu grantowego będzie 

każdorazowo podawana w ogłoszeniu o konkursie. W przypadku niewykorzystania pełnej 

kwoty grantodawca może ogłosić konkurs uzupełniający na realizację projektu grantowego. 

2. Grant nie może być współfinansowany z innych środków publicznych z wyjątkiem grantów 

realizowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku 

publicznego będącą organizacją pozarządową. 

3. Wnioskodawca w jednym naborze może złożyć jeden wniosek o powierzenie grantu. 

4. Grantobiorca zwraca środki wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania 

środków na konto bankowe w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizowaniu 

grantu. 

II 

Grantobiorcy 

1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

a) jednostką sektora finansów publicznych; 

b) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła 

Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych 

oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, np. parafie, związki wyznaniowe.  

2. Podmiot, który ubiega się o powierzenie grantu w ramach projektu granowego jest 

zobowiązany wykazać, że: 

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do grantu, który 

zamierza realizować, lub 

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu grantu, który zamierza realizować, lub 

c) prowadzi działalność statutową odpowiednią do przedmiotu grantu, który zamierza 

realizować. 
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3. Podmiot składający wniosek o powierzenie grantu musi posiadać nr identyfikacyjny nadany 

w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw 

rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (tzn. numer gospodarstwa). 

4. Wnioskodawca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowany będzie 

grant (w przypadku projektu inwestycyjnego – dokument potwierdzający, że miejsce 

realizacji grantu jest własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się 

o dofinansowanie, jeśli nie – prawo do dysponowania nieruchomością przez okres realizacji 

grantu i okres trwałości projektu tj. umowę użyczenia, umowę dzierżawy). 

5. Wnioskodawca nie może być wykluczony ze wsparcia.  

6. Wnioskodawca nie może prowadzić działalności gospodarczej. 

 

III 

Zakres realizacji grantu 

Pomoc jest przyznawana na grant w zakresie: 

a) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych, 

b) zachowanie dziedzictwa lokalnego, 

c) budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej lub kulturalnej, 

d) promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych z wyłączeniem: 

- grantów służących promocji produktów lub usług wyłącznie jednego podmiotu, 

-grantów dotyczących organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzeń 

inicjujących cykl wydarzeń lub specyficznych dla obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” 

wskazanych w LSR (wydarzenie cykliczne – wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz 

oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej tematyce). 

 

IV 

Wysokość pomocy 

1. Koszty całkowite każdego grantu służącego osiągnięciu celu projektu grantowego nie mogą  

być niższe niż 5 tys. zł oraz wyższe niż 50 tys. zł. 

2. Limit pomocy na jednego grantobiorcę wynosi 100 tys. zł w okresie realizacji Programu 

a) Przy ustalaniu wysokości środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu, 

o którym mowa w pkt.2 uwzględnia się sumę kwot pomocy wypłaconej na zrealizowane 

operacje oraz kwot pomocy przyznanej na operacje, których realizacja nie została jeszcze 

zakończona; 

b) W przypadku, gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu, w ramach jego struktury 

organizacyjnej powoływane są jednostki organizacyjne (np. sekcje, koła ) limit, o którym 

mowa w pkt. 2 liczy się oddzielnie na ten podmiot i oddzielnie na jego jednostki 
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organizacyjne, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant jest związana 

z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej. 

3. Pomoc na realizację grantu w ramach projektu grantowego przyznawana jest do wysokości 

określonej w LSR i wynosi: dla jednostek sektora finansów publicznych - 63,63 % oraz dla 

pozostałych wnioskodawców - 95% kosztów kwalifikowanych grantu.  

4. Suma kwot na operacje udzielone jednostkom sektora finansów publicznych w ramach 

jednego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków przyznanych na ten 

projekt. 

5. Koszty ogólne są kwalifikowalne w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych pomniejszonych o koszty ogólne. 

 

V 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty zgodne z zasadami PROW 2014-2020, które są uzasadnione zakresem grantu, niezbędne 

do osiągnięcia jego celu oraz racjonalne, w tym: 

1. Ogólne – honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, doradztwo w zakresie 

zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności związane 

z wydatkami na budowę lub modernizacją nieruchomości oraz zakup maszyn. 

2. Zakupu robót budowlanych i 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 gratów związanych 

z zachowaniem dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia 

stanowiących eksponaty, 

6. Zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych 

oraz samochodów ciężarowych, 

7. Zakupu rzeczy i materiałów innych niż wcześniej wymienione, 

8. Podatku od towarów i usług (VAT) jeżeli beneficjent nie może go odzyskać na mocy 

polskiego prawodawstwa. 

9. Wkład rzeczowy może zostać wniesiony w postaci nieodpłatnej pracy. 

VI 

Ogłoszenie o konkursie grantowym 

1. Ogłoszenie o konkursie grantowym oraz procedury konkursu podawane są do publicznej 

wiadomości na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół 

Lublina”(www.krainawokollublina.pl) nie wcześniej niż 30 i nie później niż 14 dni przed 

rozpoczęciem konkursu. 

2. Ogłoszenie o konkursie, o którym mowa w pkt.1 zawiera: 

a) tytuł projektu grantowego wraz z jego zakresem tematycznym; 

b) cel ogólny i szczegółowy, który osiągany jest poprzez realizację grantu; 

http://www.krainawokollublina.pl/
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c) termin konkursu  (nie krótszy niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni) i miejsce składania 

wniosków; 

d) obowiązujące warunki otrzymania wsparcia; 

e) informację o formach wsparcia 

f) kryteria wyboru grantów wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której 

uzyskanie jest warunkiem wyboru grantu do dofinansowania; 

g) informację o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie warunków 

udzielenia pomocy oraz kryteriów wyboru grantu; 

h) wskazanie limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie grantów w ramach 

ogłaszanego konkursu; 

i) informację o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o powierzenie grantu oraz 

formularza umowy o udzielenie wsparcia; 

j) planowane do osiągnięcia poprzez realizację grantu wskaźniki produktu i rezultatu; 

k) czas realizacji projektu grantowego 

VII 

Wniosek o powierzenie grantu 

1. Wnioskodawca składa w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu 2 egzemplarze wniosku 

o powierzenie grantu wraz ze wszystkimi załącznikami.  

2. Formularz wniosku zamieszczony jest na stronie internetowej LGD „Kraina wokół Lublina”. 

3. Wniosek wraz z załącznikami powinien być wypełniony elektronicznie, wydrukowany 

i podpisany przez osoby uprawnione. 

4. Wnioskodawca składa komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek 

z ponumerowanymi załącznikami wpięty do skoroszytu. 

5. Komplet dokumentów wnioskodawca składa osobiście lub przez osobę uprawnioną do 

kontaktu, wymienioną we wniosku o powierzenie grantu, w biurze LGD. 

6. Kopie dokumentów, o których mowa w pkt. 5 dołącza się w formie kopii potwierdzonej za 

zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który 

dokument wydał, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez 

notariusza. 

7. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku wraz z załącznikami do biura 

LGD. 

8. Złożenie wniosku potwierdza się na wniosku, które zawiera datę i godzinę złożenia wniosku 

oraz numer wniosku, jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisany przez osobę przyjmującą 

wniosek. 

9. Wnioski składane za pośrednictwem poczty lub kuriera nie będą rozpatrywane. 

10. W przypadku wątpliwości związanych z wypełnieniem wniosku lub załączników każdy 

wnioskodawca może skorzystać z konsultacji w biurze LGD. Informacja o godzinach pracy 

biura zamieszczona jest na stronie internetowej LGD. 
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VIII 

Procedura wyboru grantu 

 

1. W terminie do 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu konkursu  

o powierzenie grantu Rada LGD dokonuje oceny formalnej, oceny zgodności grantu  

z Lokalną Strategią Rozwoju a w szczególności z tematem projektu granowego  

oraz oceny pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru, wybiera operacje oraz 

ustala kwotę wparcia. 

2. Każdy wniosek złożony w konkursie musi spełniać podstawowe kryteria formalne: 

a) wniosek złożony został przez uprawniony podmiot, 

b)wniosek złożony został w terminie i miejscu wyznaczonym w ogłoszeniu, 

c) wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione zgodnie z instrukcją oraz załączono 

wszystkie niezbędne załączniki, 

d) czas realizacji grantu jest zgodny z czasem wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, 

e) wnioskowana kwota pomocy zawarta we wniosku jest zgodna z kwotą określoną  

w ogłoszeniu o konkursie i tożsama z kwotą wskazaną w budżecie danego grantu. 

Spełniane w/w kryteriów weryfikowane będzie przez pracowników biura LGD. 

 Operacje, które nie spełniają ww. warunków nie podlegają ocenie zgodności z LSR i wyborowi. 

Decyzja w tej sprawie podejmowana jest przez Radę LGD na mocy uchwały. 

 

3. Rada LGD dokonuje wyboru grantu zgodnie z zapisami Regulaminu Rady LGD „Kraina wokół 

Lublina”  

a)każdy członek Rady zobowiązany jest do wypełnienie i podpisana oświadczenia 

o bezstronności (załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu) oraz aktualizacji danych 

w Rejestrze interesów pozwalających  uniknąć  ryzyka konfliktu interesów;   

b) ocena grantów złożonych w konkursie dokonywana jest na podstawie lokalnych kryteriów 

wyboru grantów stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu  

c) ocena grantów  złożonych w konkursie dokonywana jest przez zespół oceniający poprzez 

wypełnienie Karta oceny zgodności z LSR oraz Karty oceny pod względem lokalnych kryteriów 

wyboru stanowiących załącznik nr 5 i 6 do niniejszego regulaminu  

 

4. Poprzez grant zgodny z tematem projektu grantowego rozumie się operację, która: 

a) spełnia wymogi formalne; 

b) zakłada osiąganie zaplanowanych w LSR i podanych w ogłoszeniu o konkursie grantowym 

wskaźników; 

c) jest zgodna z Programem, w ramach którego planowana jest realizacja tego grantu. 

5. Rada dokonuje wyboru wśród grantów trzystopniowo:  

a) ocena poprawności formalnej wniosku 

b) ocena zgodności z celami LSR oraz tematem naboru 

c) ocena pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru. 



8 
 

Jeżeli wniosek na którymkolwiek etapie otrzyma ocenę negatywną nie przechodzi do 

dalszej oceny. 

6. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru grantów LGD:  

a) przekazuje wnioskodawcom ubiegającym się o powierzenie grantu informację za 

pośrednictwem poczty e-mail o wyniku oceny pod względem zgodności grantu z LSR 

a w szczególności tematem konkursu oraz spełniania kryteriów wyboru. Informacja 

powinna dodatkowo zawierać liczbę punktów otrzymaną przez operację, a w przypadku 

pozytywnego wyniku wyboru – wskazanie czy grant mieści się w limicie środków 

wskazanych w ogłoszeniu o konkursie.  

b) zamieszcza na stronie internetowej listę grantów zgodnych z tematem konkursu oraz listę 

grantów wybranych, ze wskazaniem, które z grantów mieszczą się w limicie środków 

wskazanych w ogłoszeniu o konkursie. 

7. Jeżeli grant: 

a) uzyskał negatywną ocenę zgodności z celem oraz tematem projektu grantowego, albo 

b) nie uzyskał minimalnej liczby punktów, albo 

c) nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, albo 

d) otrzymał zbyt niską, zdaniem wnioskodawcy, liczbę punktów 

informacja o wynikach oceny wysyłana do wnioskodawcy zawiera pouczenie 

o możliwości wniesienia odwołania wraz z informacją o terminie wniesienia odwołania, 

nazwie instytucji, do której należy wnieść odwołanie wraz z wymogami formalnymi 

odwołania 

8. Do rozpatrzenia protestów oraz w powoływany jest osobny Zespół Oceniający, w skład 

którego nie wchodzą członkowie Zespołów Oceniających projekty, dla których wniesiono 

protest lub odwołanie 

9. W ponownej ocenie wniosku w zakresie oceny wg lokalnych kryteriów wyboru oraz zarzutów 

o charakterze proceduralnym będących przedmiotem protestu lub odwołania, nie mogą brać 

udziału osoby, które były zaangażowane w przygotowanie projektu lub jego ocenę. 

10. Szczegółowa procedura oceny grantów opisana jest w załączniku nr 1 do niniejszego 

regulaminu.  

IX 

Odwołanie 

1. W ramach konkursu grantowego wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Rady  

w sprawie zgodności grantu z LSR a w szczególności oceny zgodności z tematem konkursu  

oraz liczby przyznanych punktów w ramach oceny według Lokalnych Kryteriów Wyboru.  

2. Odwołanie ma postać wniosku do Rady o ponowne rozpatrzenie wniosku  

o dofinansowanie grantu, wg wzoru udostępnionego przez Biuro LGD.  

3. Jedynym organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań jest Rada.  

4. Wnioskodawca po otrzymaniu pisma informującego o liczbie przyznanych punktów 

oraz miejscu projektu na liście rankingowej ma prawo w terminie 7 dni kalendarzowych 

złożyć pisemny wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie grantu. W tym 

samym terminie wnioskodawcy przysługuje prawo wglądu do kart oceny wniosków 

w siedzibie Biura LGD.  
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5. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o powierzenie grantu musi zostać szczegółowo 

uzasadniony.   

6. Odwołanie jest rozpatrywane na najbliższym  posiedzeniu Rady.  

7. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o powierzenie grantu pozostaje bez rozpatrzenia 

w przypadku gdy:  

a) został wniesiony po upływie terminu określonego w pkt 4  

b) został wniesiony przez nieuprawniony podmiot, tzn. nie będący wnioskodawcą, którego 

wniosek o powierzenie grantu  podlegał ocenie  

c) nie zawierał pisemnego uzasadnienia lub innych danych wymaganych we wniosku  

o ponowne rozpatrzenie.  

8. Członkowie Rady ponownie rozpatrują wniosek,  na podstawie kryteriów obowiązujących  

w danym konkursie i tylko w tych jego elementach, których dotyczy uzasadnienie  podane 

przez wnioskodawcę.  

9. Po rozpatrzeniu odwołań Rada zatwierdza ostateczne (nie podlegające procedurze 

odwoławczej) listy grantów wybranych i niewybranych do dofinansowania oraz niezgodnych 

z Lokalną Strategią Rozwoju oraz tematem projektu grantowego. 

10. Na liście grantów wybranych do realizacji w ramach LSR mogą znaleźć się granty, które  

w ramach oceny wg Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskały minimalną liczbę punktów                     

tj. 2 pkt. 

11. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o powierzenie grantu  może zostać złożony  tylko 

jeden raz.  

12. O wynikach ponownego rozpatrzenia wniosku wnioskodawca zostaje poinformowany  

w terminie do 7 dni od dnia posiedzenia Rady, na którym wniosek był rozpatrywany. 

X 

Zawarcie umowy 

1. Grantodawca przesyła drogą elektroniczną do grantobiorcy projekt umowy. 

2. Umowa jest podpisywana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli  

w sprawach majątkowych zgodnie ze sposobem reprezentacji określonym w statucie lub 

innym dokumencie regulującym kwestie reprezentacji. 

3. Umowa będzie sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. 

4. Umowa powinna być podpisana w sposób czytelny lub z pieczątką imienną.  

XI 

Umowa 

1. Umowa jest zawierana pomiędzy Zarządem LGD a grantobiorcą. 

2. Zawieranie umów z grantobiorcami, których wnioski zostały wybrane do dofinansowania 

odbywa się w biurze LGD. 

3. Umowa o przyznaniu pomocy na realizację operacji w ramach projektu grantowego 

określa w szczególności: 

a) tytuł, cel realizacji grantu, 

b) zadania grantobiorcy objęte grantem, 

c) termin realizacji grantu, 

d) miejsce realizacji grantu, 
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e) kwotę grantu i wkładu własnego, 

f) warunki przekazania i rozliczenia środków finansowych, 

g) zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami 

projektu grantowego, 

h) formę zabezpieczenia zwrotu grantu,  

i) zobowiązanie do poddania się do kontroli przeprowadzonej przez grantodawcę lub 

uprawnione podmioty, 

j) zobowiązania grantobiorcy do: 

- zapewnienia pięcioletniego okresu trwałości inwestycji objętej operacją, na 

realizację której udzielany jest grant, 

- gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących grantu, na realizację 

której jest udzielany grant, w szczególności potwierdzających poniesienie przez 

grantobiorcę kosztów na realizację tego grantu oraz przekazania LGD kopii tych 

dokumentów w terminie określonym w umowie, 

- udostępniania LGD informacji i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

kontroli, monitoringu i ewaluacji grantu, na którą został udzielony grant, 

- informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanej pomocy z EFRROW 

zgodnie z Księgą znaku marki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020. 

XII 

Przekazanie środków 

1. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podanego w umowie 

następuje po podpisaniu jej przez wszystkie strony w terminie określonym w umowie oraz po 

ustanowieniu zabezpieczenia w postaci weksla In blanco (weksel wystawia grantobiorca). 

2. Grantobiorca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz jest 

zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków 

finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy 

z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację 

poszczególnych operacji księgowych. 

3. Odsetki bankowe od kwoty dotacji zgromadzone na rachunku bankowym grantobiorcy 

powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację grantu. 

Formy wsparcia 

1. Pomoc na operacje przyznawana jest w postaci: 

a) refundacji – w przypadku grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów 

publicznych oraz instytucje im podległe; 

b) dotacji – w przypadku pozostałych wnioskodawców. 

2. Refundacja nastąpi po przedstawieniu wniosku o rozliczenie grantu. 
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XIII 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie  dnia 29 sierpnia 

1997r. o ochronie danych osobowych obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, 

opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie. 

2. W myśl art. 23 ust.1 ustawy o ochronie danych osobowych przetwarzanie danych jest 

dopuszczalne tylko wtedy, gdy: osoba, której dotyczą dane wyrazi na to zgodę, albo jest to 

niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełniania obowiązku wynikającego z przepisu 

prawa. Kolejnym przypadkiem legalnego przetwarzania danych jest wykorzystanie danych 

osobowych przy realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest 

to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której te dane 

dotyczą. Przetwarzanie danych osobowych jest też zgodne z prawem, jeśli jest to niezbędne 

do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów 

danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której 

dane dotyczą. 

3. Omawiany przepis określa ogólne materialne przesłanki przetwarzania danych osobowych. 
Przesłanki te mają generalny, odnoszą się do wszelkich form przetwarzania danych, w tym 
zarówno do przetwarzania "na własne potrzeby" administratora, jak i "na zewnątrz", a także 
dotyczą wszystkich danych osobowych.  
a) Pierwszą z przesłanek przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane 

dotyczą (ust. 1 pkt 1). Wyrażenie takiej zgody ma charakter oświadczenia woli, musi być 
jednoznaczne i wyraźne. Może mieć ono charakter samodzielny, może też być 
elementem innej czynności, np. umowy. Zgoda może upoważniać tylko jeden podmiot do 
przetwarzania jego danych osobowych, może też odnosić się do dalszych dysponentów 
danych osobowych.  

b) Osoba wyrażająca zgodę dalszym administratorom musi wskazać to w swoim 
oświadczeniu, a także określić cel, dla którego dane te mogą być udostępniane. Ważne 
jest też, aby osoba składająca oświadczenie co do przetwarzania jej danych osobowych 
miała pełną zdolność do czynności prawnych. A zatem, w przypadku przetwarzanie 
danych osobowych małoletnich czy ubezwłasnowolnionych częściowo niezbędna jest 
zgoda przedstawiciela ustawowego, wyrażona najpóźniej w chwili składania 
oświadczenia.  

c) W związku z powyższym, w przypadku przetwarzania danych osobowych uczestników 
projektu oraz osób zaangażowanych w realizację projektu, grantobiorca zobowiązany jest 
posiadać zgodę tych osób na przetwarzanie ich danych, która zawiera w szczególności 
zgodę na udostępnianie ich danych do celów monitoringu, kontroli w ramach 
realizowanego projektu oraz przeprowadzanych na zlecenie grantodawcy ewaluacji. 
W szczególnych przypadkach (np. kiedy charakter świadczonej usługi uzasadnia potrzebę 
zachowania anonimowości uczestnika) grantodawca może wyrazić zgodę na odstąpienie 
od tego zobowiązania 

 

XIV 

Promocja projektów 

1. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji projektu (w szczególności: publikacje, 
ulotki, materiały informacyjne) powinny być w widocznym miejscu oznakowane zgodnie 
 z zgodnie z Księgą znaku marki Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Loga powinny się znaleźć na wszystkich materiałach, w szczególności promocyjnych, 
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informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, 
proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający jego dobrą 
widoczność. Logo Programu oraz LGD dostępne są na stronie internetowej projektu. 
Niestosowanie się do obowiązków informacyjnych w odniesieniu do wytworzonych 
materiałów może skutkować uznaniem wydatków związanych z wytworzeniem tych 
materiałów za niekwalifikowane.  

2. Projekty powinny być oznakowane tablicą informacyjną o realizacji zadania w ramach 
Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina wokół Lublina” wg 
wzoru określonego przez LGD. 
 

XV 

Dopuszczalność zwiększenia w kategoriach kosztów 

1. Grantobiorca powinien dokonywać wydatków zgodnie z umową i budżetem zawartym we 
wniosku o powierzenie grantu stanowiącym załącznik do umowy. 

2. W toku realizacji operacji dopuszcza się bez konieczności powiadamiania grantodawcy -
wprowadzanie następujących zmian w budżecie : 
a) Dopuszczalne jest przesuwanie środków pomiędzy kategoriami kosztów do  
wysokości 10%. 
b)Dopuszczalne są przesunięcia pomiędzy poszczególnymi wydatkami wewnątrz danej 
kategorii do 20%. 

3. Wszelkie zmiany wykraczające poza wyżej opisane wymagają zgody grantodawcy. 
 
 

XVI 

Zasady dokumentacji realizowanych projektów 

 
1. Grantobiorcy zobowiązani są do dokumentowania prawidłowości realizacji operacji 

 i wydatkowania otrzymanej dotacji poprzez: 
a) dokumentację zdjęciową i/lub filmową realizowanych działań. Grantobiorca  

powinien posiadać zgodę autora zdjęć/filmu na ich publikację oraz zgodę osób 
fotografowanych/filmowanych na wykorzystanie wizerunku 

b) dokumentację potwierdzającą zaangażowanie osobowe uczestników i personelu  
w realizację projektu, np: 

listy obecności na szkoleniach, spotkaniach informacyjnych itp. (z podaniem miejsca 
i czasu szkolenia/spotkania, imion i nazwisk uczestników wraz z ich podpisami oraz 
tel. kontaktowym lub adresem e-mail), 

dzienniki zajęć uzupełnione i podpisane przez osoby prowadzące zajęcia, 

karty czasu pracy osób zaangażowanych w realizację operacji, w tym prowadzących 
zajęcia oraz wolontariuszy, 

porozumienia i oświadczenia wolontariackie (zawarte w okresie realizacji operacji 
 z wyszczególnieniem realizowanych zadań oraz podaniem szacunkowej wartości 
wykonanych prac), 

umowy cywilnoprawne związane z realizacją operacji. 
c) dokumentację księgową –prowadzoną zgodnie z przepisami o rachunkowości  

i prawem powszechnie obowiązującym oraz opisaną w sposób umożliwiający 
identyfikację źródła i wysokości finansowania poszczególnych wydatków 
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d) inną dokumentację, niezbędną dla udokumentowania działań i osiągniętych 
rezultatów (np. kopie artykułów prasowych, wydruki ze stron internetowych, 
korespondencja, egzemplarze materiałów promocyjnych). 

 

XVII 

Zasady zmiany treści umowy 

1. Zmiany umowy, w tym zmiany wniosku o dofinansowanie poza zmianami wymienionymi  
w punkcie XV.2. Regulaminu, wymagają aneksu do umowy. 

2. Proponowane przez granobiorcę zmiany wymagające formy aneksu wymagają pisemnego 
zgłoszenia do grantodawcy –nie później niż 5 dni przed końcem realizacji projektu i ich 
akceptacji. 

3. Pismo z podpisami osób uprawnionych do reprezentowania grantobiorcy należy: 
a) złożyć osobiście w siedzibie grantodawcy, lub 
b) przesłać pocztą elektroniczną do grantodawcy, lub  
c) wysłać drogą pocztową na adres: Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina”, ul. 

Narutowicza 37/5, 20-016 Lublin 
4. W piśmie należy opisać proponowane zmiany wraz z uzasadnieniem. W odpowiedzi na pismo 

–grantodawca skontaktuje się drogą mailową z grantobiorcą i poinformuje go o swoim 
stanowisku w stosunku do proponowanych zmian.  

5. W przypadku zaakceptowania proponowanych zmian grantodawca poinformuje także  
o możliwości wprowadzenia zmian we wniosku. Wówczas będzie możliwe zaktualizowanie 
wersji wniosku oraz aneksu do umowy.  

6. Zaktualizowana wersja wniosku o powierzenie grantu będzie obowiązywała od dnia 
podpisania aneksu do umowy.  

7. Nie przewiduje się możliwości dokonywania zmian, wymagających zawierania aneksu do 
umowy, na etapie przygotowywania sprawozdania (tj. po dacie zakończenia realizacji 
zadania) 

 

XVIII 

Rozliczenie grantów 

1. Każdy grant podlega rozliczeniu. Wniosek o rozliczenie grantu wraz z kompletem 
dokumentów potwierdzających prawidłowość jego realizacji należy złożyć do grantodawcy  
w terminie 21dni kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji grantu. 

2. Wniosek o rozliczenie grantu sporządza wyłącznie grantobiorca. Grantodawca w żadnym 
wypadku nie jest obowiązany do sporządzania sprawozdania z realizacji grantu. 

3. Wniosek o rozliczenie grantu obejmujący część merytoryczną oraz finansową, dokumenty 
finansowe potwierdzające wydatkowanie środków z grantu, a także inne dokumenty 
potwierdzające prawidłowość realizacji grantu należy przekazać w formie papierowej (kopie 
potwierdzone za zgodność) i/lub elektronicznej (nagrane na płytę CD) osobiście lub pocztą 
(decyduje data nadania przesyłki). 

4. Grantodawca w terminie 30 dni od wpłynięcia kompletnego sprawozdania (tzn. 
sprawozdania obejmującego część merytoryczną i finansową wraz wszystkimi wymaganymi 
dokumentami) dokona jego weryfikacji. 

5. W przypadku wątpliwości lub stwierdzenia braków i błędów w sprawozdaniu grantodawca 
będzie wzywał do złożenia stosownych wyjaśnień, uzupełnień lub naniesienia korekt w 
nieprzekraczalnym 7-dniowym terminie. 
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6. W przypadku negatywnej weryfikacji sprawozdania grantodawca poinformuje pisemnie o 
przyczynach, a także terminie zwrotu całości lub części dotacji wykorzystanej w sposób 
nieprawidłowy. 

XIX 

Monitoring, kontrola i udzielanie informacji 

Postanowienia wspólne  

1. LGD ma prawo przeprowadzać monitoring i kontrolę realizacji operacji przez Grantobiorcę.  

2. Monitoring i kontrolę LGD prowadzi zarówno w czasie realizacji operacji, jak i po jej zrealizowaniu 

w okresie 5 lat od zatwierdzenia ostatecznego wniosku o płatność.  

3. Zarząd postanawia o przeprowadzeniu czynności monitoringu lub kontroli u Grantobiorcy, 

ustalając jednocześnie rodzaj i termin przeprowadzenia poszczególnych czynności. 

 4. Monitoring i kontrolę przeprowadzają pracownicy biura LGD.  

Monitoring 

1. Celem monitoringu jest sprawdzenie prawidłowości realizacji operacji, prawidłowości sporządzania 

dokumentacji z realizacji operacji i dokonywania wydatków oraz zidentyfikowania ewentualnych 

problemów w realizacji operacji i zaradzenie im. Monitoring prawidłowej realizacji operacji polega 

na:  

a) Monitoringu merytorycznym – w zakresie prawidłowości realizacji poszczególnych działań w 

ramach operacji,  

b) Monitoringu finansowym – w zakresie prawidłowości wydatkowania grantu i prowadzenia 

dokumentacji finansowo-księgowej.  

2. O planowanym przeprowadzeniu monitoringu Biuro LGD informuje Grantobiorcę co najmniej 7 dni 

przed terminem monitoringu. Grantobiorca może zostać   jednocześnie zobowiązany do przedłożenia 

żądanych dokumentów. 

Kontrola  

1. Kontrola może być przeprowadzona zarówno u Grantobiorcy w miejscu realizacji operacji, jak 

i w siedzibie LGD.  

 

2. Cele kontroli 

Kontrola grantu ma na celu potwierdzenie prawidłowości realizacji grantu z warunkami umowy o 

powierzenie grantu, w szczególności potwierdzenie, że: 

a) Współfinansowane towary i usługi zostały dostarczone; 

b) Zadeklarowane przez Grantobiorcę wydatki zostały faktycznie poniesione; 

c) Zadeklarowane wydatki zostały poniesione zgodnie z zasadami wspólnotowymi i krajowymi. 
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3. Zakres kontroli 

a) Kontrola merytoryczna obejmuje: 

- ocenę zgodności działań Grantobiorcy w zakresie rzeczowej realizacji grantu z zapisami 

umowy o dofinansowanie; 

- ustalenie stopnia wykonania wskaźników zapisanych we wniosku o powierzenie grantu; 

- ocenę sposobu przechowywania dokumentacji; 

- weryfikację prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. 

 

b) Kontrola zachowania zasady konkurencyjności dotyczy wydatków ponoszonych zgodnie z 

ustawą PZP przez Grantobiorców zobowiązanych do stosowania w/w ustawy oraz do 

wydatków ponoszonych przez Grantobiorców niezobowiązanych do stosowania ustawy 

prawo zamówień publicznych. Grantobiorca jest zobowiązany do udokumentowania w 

sposób możliwy do weryfikacji, że wartość danego zamówienia dotyczącego ponoszonego 

wydatku nie przekracza jego wartości rynkowej.  

 

c) Kontrola finansowa projektu obejmuje: 

-ocenę zgodności działań Grantobiorcy w zakresie finansowej realizacji projektu z 

zapisami umowy o powierzenie grantu; 

- weryfikację dokumentacji finansowej związanej z realizacją projektu; 

- weryfikację planowania i realizacji wydatków dotyczących projektu; 

- weryfikację prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby projektu. 

4.  Zarząd ustala termin i zakres kontroli, o czym Biuro LGD informuje Grantobiorcę co najmniej 7 dni 

przed planowaną kontrolą.  Grantobiorca może być zobowiązany do przygotowania i dostarczenia do 

LGD żądanych dokumentów, do udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją 

operacji w wyznaczonym terminie, a także do udostępnienia miejsca realizacji operacji. 

 5. W razie powzięcia informacji o nieprawidłowościach w realizowaniu operacji, LGD może także 

przeprowadzić kontrolę doraźną, bez konieczności informowania Grantobiorcy o zamiarze jej 

przeprowadzenia w terminie określonym w pkt. 4. 

 6. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mogą prowadzić do korekty wydatków kwalifikowalnych 

w ramach realizacji operacji.  

7. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli wydawane są zalecenia pokontrolne, a 

Grantobiorca zobowiązany jest do przeprowadzenia działań naprawczych w wyznaczonym terminie, 

nie dłuższym jednak niż 14 dni, oraz do powiadomienia LGD o ich wykonaniu.  

Udzielanie informacji  

1. LGD ma prawo żądania od Grantobiorcy, a także podmiotów, przy pomocy których 

Grantobiorca realizuje operację, udzielenia wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z 

realizacją operacji w okresie jej realizacji i po jej zakończeniu w okresie 5 lat od dnia 

dokonania płatności końcowej w ramach projektu grantowego.  

2. Grantobiorca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania LGD w formie pisemnej o 

problemach w realizacji operacji, w szczególności o zamiarze zaprzestania jej realizacji. 
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XX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Realizacja projektów jak i wydatkowanie środków w ramach grantu podlega kontroli 

 i monitoringowi ze strony grantodawcy. Grantobiorca zobowiązany jest do udostępnienia 

wszelkich danych, dokumentów i udzielenia informacji związanych z realizacją grantu 

przedstawicielom grantodawcy oraz uprawnionym podmiotom zgodnie z prawem 

powszechnie obowiązującym. 

2. Brak rozliczenia grantu w wyznaczonym terminie, a także nieprawidłowości w realizacji 

grantu i wydatkowaniu środków skutkować będą brakiem możliwości ubiegania się o dotację 

w kolejnych konkursach grantowych. 

3. Wydatkowanie środków w sposób sprzeczny z umową o dofinansowanie i przepisami prawa 

a także w nadmiernych kwotach wiązać się będzie z konicznością zwrotu całości lub części 

przekazanych środków. 

4. W zakresie spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują wytyczne oraz 

przepisy prawa dotyczące PROW 2014-2020. 
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Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu grantowego 

 - Procedura oceny i wyboru – tab. 

 

Lp Organ 

odpowiedzialny 

Termin, czas 

trwania (dni) 

Czynność 

1 Zarząd   
Złożenie wniosku o przyznanie pomocy w ramach 

projektu grantowego 

2 Zarząd 

Max. 30, min. 14 

dni przed 

rozpoczęciem 

naboru, po 

podpisaniu 

umowy na 

realizację 

projektu 

grantowego 

Opracowanie informacji o możliwości realizacji 

projektów przez różnych wnioskodawców i umieszczenie 

jej na stronie internetowej www.krainawokollublina.pl. 

3 Biuro LGD 

Min. 30 dni przed 

rozpoczęciem 

naboru 

Przeprowadzenie kampanii informacyjnej. 

4 Biuro LGD Od 14 do 30 dni Nabór wniosków o powierzenie grantu 

5 Biuro LGD 

Do 5 dni po 

zakończeniu 

naboru 

Weryfikacja kompletności wniosków o powierzenie 

grantu, wezwania do usunięcia braków. 

6 Rada LGD 

Do 12 dni po 

zakończeniu 

naboru projektów 

Ustalenie składu Zespołu Oceniającego i przekazanie mu 

projektów do oceny  

7 
Zespół 

Oceniający 

Do 7 dni od 

otrzymania 

materiałów 

Przygotowanie propozycji listy rankingowej ocenionych 

projektów w kolejności uzyskanych punktów 

z uwzględnieniem limitu środków zaplanowanych 

na dofinansowanie projektów w ramach naboru. 

- W przypadku równej liczby przyznanych punktów o 

kolejności umieszczenia równorzędnych projektów na 

liście rankingowej decyduje kolejność rejestracji 

wniosków w LGD (data i godzina). 

8 

Członkowie 

Zespołów 

Oceniających  

Do 21 dni od 

zakończenia 

naboru projektów 

Przedstawienie Radzie LGD propozycji oceny projektów i 

propozycji listy rankingowej w kolejności uzyskanych 

punktów z uwzględnieniem limitu środków 

zaplanowanych na dofinansowanie projektów w ramach 

naboru wg rekomendacji Zespołu Oceniającego. 

9 Rada 

Do 21 dni od 

zakończenia 

naboru projektów 

Sporządzenie: 

 listy projektów niezgodnych z LSR, 

 listy projektów niezgodnych z tematem projektu grantowego 

 listy rankingowej ocenionych projektów w kolejności 
uzyskanych punktów z uwzględnieniem limitu środków 
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Lp Organ 

odpowiedzialny 

Termin, czas 

trwania (dni) 

Czynność 

zaplanowanych na dofinansowanie  grantów. 
 Przyjęcie poprzez głosowanie uchwał Rady LGD dla 
każdego grantu  oddzielnie. 

Przyjęcie poprzez głosowanie uchwał Rady LGD 

przyjmującej w całości listę rankingową projektów.  

10 Biuro LGD  

Do 3 dni od 

pierwszego 

wyboru 

projektów przez 

Radę 

Zawiadomienie wnioskodawców o wynikach oceny. 

grantów  

 

Wnioskodawcy powiadamiani są pocztą elektroniczną. 

11 Rada  

Do 20 dni od 

pierwszego 

wyboru 

projektów przez 

Radę 

Przygotowanie odwołań wraz z opiniami własnymi lub 

ekspertów. 

12 Rada 

Do 20 dni od 

pierwszego 

wyboru 

projektów przez 

Radę 

Kolejne posiedzenie Rady w celu rozpatrzenia odwołań. 

Sporządzenie list ocenionych projektów zawierających:  

 projekty niezgodne z LSR, 

 projekty zgodne z LSR i niewybrane, 

 projekty zgodne z LSR i wybrane. 

Na liście projektów wybranych do realizacji w ramach 

LSR mogą znaleźć się projekty które w ramach oceny wg 

Lokalnych Kryteriów Wyboru uzyskały min. liczbę 

punktów, tj. 2.  

13 Zarząd 

Do 45 dni od 

zakończenia 

naboru projektów 

Przekazanie do Samorządu Województwa Lubelskiego 

następujących dokumentów: 

 kopie wniosków o powierzenie grantów wraz z dokumentacją 
dotyczącą przeprowadzonego wyboru grantobiorców. 

Przekazanie wnioskodawcom informacji za pośrednictwem 
poczty e-mail o przesłaniu dokumentów do Samorządu 
Województwa Lubelskiego 

14 Zarząd  
Po weryfikacji 

naboru przez SW 
Podpisywanie umów z grantobiorcami. 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu 

grantowego- Lokalne kryteria wyboru 

grantów  

 

Kryterium Punktacja Opis Sposób weryfikacji 

Liczba mieszkańców 

gminy, w której 

wnioskodawca 

będzie realizował 

projekt (stan na 

dzień 31.12.2013 

dane GUS) 

- powyżej 5 tys. 

mieszkańców – 

0 pkt. 

- do 5 tys. 

mieszkańców – 

1 pkt 

Kryterium wprowadza preferencję dla 

wnioskodawców, którzy będą realizowali 

zadania na obszarze najmniejszych gmin 

(Borzechów, Krzczonów, Wysokie, 

Zakrzew). Są to gminy, które w analizie 

potencjału obszaru okazały się być 

najmniej dynamicznie rozwijającymi się 

obszarami LGD KwL. 

Dane GUS, informacje 

zawarte we wniosku 

o przyznanie pomocy 

Kryterium: Liczba 

mieszkańców 

miejscowości, w 

której 

wnioskodawca 

będzie realizował 

projekt (stan na 

31.12.2013 wg 

GUS). 

Powyżej 5 tys. 

mieszkańców – 

0pkt., do 5 tys. 

.mieszkańców – 

1 pkt. 

Kryterium wprowadza preferencję dla 

wnioskodawców, którzy będą realizowali 

zadania na terenie małych miejscowości. 

Dane GUS, informacje 

zawarte we wniosku 

o przyznanie pomocy 

Wpływ na grupy de 

faworyzowane: 

(osoby bezrobotne, 

osoby 

niepełnosprawne, 

osoby od 15 do 

35 roku życia, osoby 

w wieku powyżej 50 

lat) 

- działania 

włączające 1 z 

grup 

defaworyzowa

nych – 1 pkt 

- działania 

włączające 2 z 

grup 

defaworyzowa

nych – 3 pkt. 

- działania 

włączające 3 z 

grup 

defaworyzowa

nych- 5 pkt. 

Kryterium wprowadza preferencję dla 

działań, które angażują w realizację 

projektu bądź są odpowiedzią na 

potrzeby grup defaworyzowanych, 

np. partycypacyjne projektowanie 

inwestycji, funkcje budynku dostosowane 

do potrzeb grup defaworyzowanych (z 

wyłączeniem niwelacji barier 

architektonicznych dla osób 

niepełnosprawnych), ma ono na celu 

wyrównanie szans osobom/grupom 

społecznym zagrożonym wykluczeniem z 

dostępu do podstawowych dóbr i usług w 

tym społecznych i kulturalnych usług  

Informacje zawarte we 

wniosku o przyznanie 

pomocy, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Zajęcia będą się 

odbywały 

- 1 raz w 

miesiącu – 

1 pkt 

- 2 razy w 

miesiącu – 3 

pkt. 

Kryterium odnosi się do grantów na 

realizację zadań warsztatowych 

w ramach przedsięwzięć związanych 

z aktywizacją, grantów dla seniorów oraz 

grantów związanych z integracją 

międzypokoleniową. Zastosowanie 

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 
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Kryterium Punktacja Opis Sposób weryfikacji 

powyższego kryterium preferuje granty 

zakładające cykliczność i powtarzalność 

działań. Znacząco wpłynie ono na 

aktywizację i integrację społeczności 

lokalnej. 

Czas trwania 

projektu 

- poniżej 4 

miesięcy – 0 

pkt. 

- od 4 do 6 

miesięcy – 2 

pkt. 

- powyżej 6 do 

12 miesięcy – 5 

pkt. 

 

Kryterium odnosi się do grantów na 

realizację zadań warsztatowych 

w ramach przedsięwzięć związanych 

z aktywizacją, grantów dla seniorów oraz 

grantów związanych z integracją 

międzypokoleniową. Zastosowanie 

powyższego kryterium preferuje granty 

zakładające przeprowadzenie większej 

liczby warsztatów/spotkań. Wynika 

z analizy obszaru – mieszkańcom brakuje 

stałych, cyklicznych zajęć na terenie 

miejscowości/gminy. 

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Liczba dni 

warsztatowych 

- do 20 dni – 0 

pkt. 

- 20-30 dni – 3 

pkt. 

- powyżej 30 

dni – 5 pkt. 

 

Kryterium odnosi się do grantów na 

realizację zadań warsztatowych 

w ramach przedsięwzięć związanych 

z aktywizacją, grantów dla seniorów oraz 

grantów związanych z integracją 

międzypokoleniową. Zastosowanie 

powyższego kryterium preferuje granty 

zakładające długi czas realizacji zadań. 

Wynika z analizy obszaru – mieszkańcom 

brakuje stałych, cyklicznych zajęć na 

terenie miejscowości/gminy. 

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Liczba podmiotów 

zaangażowanych do 

realizacji zadania 

- 1 podmiot – 0 

pkt. 

- 2-5 

podmiotów – 

2 pkt. 

- 6 i więcej 

podmiotów – 5 

pkt. 

Kryterium odnosi się do projektów 

związanych z organizacją imprez 

i wydarzeń. Preferowane są działania 

wykorzystujące mocną stronę obszaru, 

jaką jest duża aktywność mieszkańców. 

Aktywność społeczna mieszkańców 

powinna wynikać z zaangażowania 

w realizację grantu opisanego miarami, 

np. wolontariat, praca własna. 

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Projekt zakłada 

uczestnictwo 

w wystawie/ 

targach 

- do 2 

podmiotów – 0 

pkt. 

- 2-5 

podmiotów – 

3 pkt. 

Kryterium odnosi się do grantów, które 

zakładają udział w targach i wystawach. 

Preferowane są operacje zakładające 

udział w ramach jednego grantu większej 

liczby wystawców z obszaru LGD KwL. 

Pozwoli to na lepszą promocję walorów 

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 
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Kryterium Punktacja Opis Sposób weryfikacji 

- powyżej 

5 podmiotów – 

5 pkt. 

obszaru LGD oraz sprawi, że stoiska będą 

bardziej atrakcyjnie. Kryterium jest 

odpowiedzią na wskazany podczas 

konsultacji problem – brak współpracy 

pomiędzy sektorami  

Liczba form 

promocji walorów 

lokalnych 

- 1 forma – 0 

pkt. 

- 2-3 formy – 2 

pkt. 

- 4 i więcej 

form – 4 pkt. 

Kryterium preferuje projekty, które 

zakładają elementy promocji walorów 

obszaru LGD „Kraina wokół Lublina”. 

Działania takie i ich zróżnicowanie 

znacznie wpłyną na zwiększenie 

rozpoznawalności walorów oraz samego 

LGD wśród społeczności lokalnych. 

Przykładowe formy promocji walorów 

obszaru to: informacja odczytana na 

scenie podczas wydarzenia, wystawa 

fotografii prezentujących walory 

historyczne, przyrodnicze, kulturowe, 

ulotki, plakaty, konkursy związane 

z promocją walorów, questy itp. 

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 

W skład zespołu 

wchodzą osoby w 

wieku od 15 do 35 

r. lub powyżej 50 r. 

życia 

- nie – 0 pkt. 

- tak – 3 pkt. 

Kryterium preferuje zespoły działające 

w sferze kultury, których członkowie 

należą do jednej z grup 

defaworyzowanych. Kryterium jest 

odpowiedzią na bariery w dostępie do 

usług publicznych (działalność kulturalna) 

osób młodych oraz starszych z terenu 

LGD. Bariery te zostały zgłoszone w 

procesie konsultacji (etap diagnozy i 

analizy SWOT) 

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Do zespołu należy 

-do 5 osób – 

0 pkt. 

-6- 10 osób – 

3 pkt. 

- powyżej 10 

osób – 5 pkt. 

Kryterium preferuje zespoły, które 

posiadają większą liczbę członków. 

Wynika z zamiaru wzmocnienia silnej 

strony obszaru jaką jest duża aktywność 

społeczna mieszkańców (analiza SWOT) 

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Grupa posiada 

doświadczenie 

w wystąpieniach 

publicznych 

- nie – 0 pkt. 

-tak – 5 pkt. 

Kryterium odnosi się do grantów 

związanych z przyznaniem pomocy 

zespołom działającym w sferze kultury. 

Preferowane są podmioty, które 

posiadają doświadczenie 

w wystąpieniach publicznych. Jest to 

kryterium, które zniweluje ryzyko  jakim 

jest zakładanie grup artystycznych w celu 

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 
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Kryterium Punktacja Opis Sposób weryfikacji 

otrzymania dofinansowania. 

Grant zakłada 

oznakowanie 

w ramach szlaku 

- do 2 obiektów 

historycznych 

lub 

przyrodniczych 

– 0 pkt. 

- 3-5 obiektów 

historycznych 

lub 

przyrodniczych 

– 3 pkt. 

- więcej niż 

5 obiektów 

historycznych 

lub 

przyrodniczych 

– 5 pkt. 

Kryterium preferuje projekty, które 

zakładają oznakowanie jak największej 

liczby obiektów. Wynika ono z analizy 

SWOT przeprowadzanej na spotkaniach 

konsultacyjnych- zgłoszonych przez 

mieszkańców słabych stronach obszaru 

polegających na niewystarczającym 

oznakowaniu ciekawych obiektów 

historycznych i przyrodniczych. 

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 

W ramach realizacji 

zadania 

zaplanowano zakup 

i montaż tablicy 

informującej 

o historii 

remontowanego 

obiektu 

- nie – 0 pkt. 

- tak – 5 pkt. 

Kryterium preferuje działania, które 

zakładają oprócz remontu obiektu 

zabytkowego zakup i montaż tablicy 

informującej o historii obiektu. Kryterium 

wynika z diagnozy obszaru – 

niewystarczająca promocja walorów 

obszaru   

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 

Liczba obiektów, 

które zostaną 

poddane pracom 

konserwatorskim 

w ramach realizacji 

grantu 

– 1 – 1 pkt 

- od 2 do 5 – 3 

pkt. 

- powyżej 5 – 5 

pkt. 

 

Kryterium preferuje operacje, w ramach 

których zostanie odnowiony więcej niż 

jeden obiekt zabytkowy. Zastosowanie 

kryterium umożliwi realizację większej 

liczby operacji związanych z renowacją 

obiektów zabytkowych. 

Wniosek o powierzenie 

grantu, oświadczenie 

wnioskodawcy 
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Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu 

grantowego – Weryfikacja zgodności operacji 

z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu grantowego ogłaszanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół 

Lublina” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020   

  

WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA 

LATA 2014-2020
1
 

Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o przyznanie pomocy i złożonych 
wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty 

administracji publicznej, tj. CEIDG, KRS, rejestr Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Samorząd Województwa 
(LGD nie ma obowiązku wystapowania z prośbą o udostępnienie danych do innych podmiotów).  

Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, ND. 

TAK – możliwe jest jednoznaczne udzielenie odpowiedzi na pytanie, 
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji i 

dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium, 

ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Wnioskodawcy. 

* nie dotyczy operacji własnych LGD   

          TAK     NIE               

  
A Czy wniosek został złożony w miejscu i terminie 

wskazanym w ogłoszeniu 
                            

                                

  
B. Czy wniosek jest zgodny z zakresem tematycznym 
wskazanym w ogłoszeniu o naborze? 

                            

                                

  
C. Czy wnioskowana forma i wysokość wsparcia jest 

zgodna z ogłoszeniem o naborze? 
                            

                                

  
D. Czy wniosek został złożony przez uprawniony 

podmiot? 
                            

      Weryfikujący   
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  TAK   NIE     ND               

I.  Grantobiorcą jest osoba prawna 
 

  
    

  
       

                

1. 
Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się                 

na obszarze wiejskim objętym LSR.  
  

 
  

          

                
                

2. Wnioskodawcą jest inny podmiot niż Województwo 
 

  
 

  
          

                

3. 
Gmina, której siedziba nie znajduje się na obszarze wiejskim 

objętymLSR zamierza zrealizować zadanie na obszarze 

wiejskim należącym do tej gminy, który jest objęty LSR. 
 

  
 

  
          

                                                

II.  Grantobiorcą jest jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną. 

                
 

      
 

  

                              

                                

1. Siedziba / oddział  jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR 

                            

                              

                                

                                

                                

III. Kryteria wspólne  dotyczące Grantobiorców                             

                                

1. Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o 

powierzenie grantu są zgodne z zadaniami określonymi w 

umowie o przyznaniu pomocy na realizację projektu 

grantowego. 

                            

                              

                                

2. 

Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o 

powierzenie grantu przyczynią się do osiągnięcia celu 

projektu grantowego określonego w umowie o 

przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego. 

                            

                                

3. 
Grantobiorca zakłada realizację zadania na obszarze 

wiejskim objętym LSR. 
                            

                                

4. 
Inwestycje w ramach grantu będą realizowane na 

nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością 
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Grantobiorcy lub Grantobiorca posiada udokumentowane 

prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

określone  we wniosku o powierzenie grantu, co najmniej 

przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania 

zobowiązaniu do zapewnienia trwałości projektu 

grantowego 

                            

                                

5. 

Zadania w ramach projektu grantowego będą realizowane 

na nieruchomości  będącej własnością lub 

współwłasnością Grantobiorcy lub Grantobiorca posiada 

udokumentowane prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone  we wniosku o 

powierzenie grantu, co najmniej przez okres realizacji 

operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do 

zapewnienia trwałości projektu grantowego. 

                            

                                

6. 
Wartość zadania wskazana we wniosku o powierzenie 

grantu nie jest niższa niż 5 tys. zł. 

                            

                            

                                

7. 
Wartość zadania wskazana we wniosku o powierzenie 

grantu nie jest wyższa nż 50 tys. zł. 
                            

                                

8. 
Grantobiorca realizujący zadania w ramach projektu 

grantowego nie wykonuje działalności gospodarczej. 
                            

9. 
Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu 

grantowego: 
                            

a) 
posiada doświadczenie w realizacji projektów o 

charakterze podobnym do zadania, które zamierza 

realizować, lub 

                            

                              

b) 
posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, 

które zamierza realizować, lub 
                            

  
 

                            

c) 
posiada, jeżeli jest osobą fizyczną, kwalifikacje 

odpowiednie do przedmiotu zadania, lub 
                            

  
 

                            

d) 
wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu 

zadania, które zamierza realizować 
                            

                                

10. Zadanie będzie realizowane w nie więcej niż w 2 etapach                             

11. 
Wykonanie zadania oraz złożenie wniosku o płatność 

końcową wypłacaną po zrealizowaniu całego zadania 

nastąpi w terminie nie późniejszym niż planowany dzień 

złożenia przez LGD wniosku o rozliczenie projektu 

grantowego. 
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12. Koszty kwalifikowalne określone we wniosku o 

powierzenie grantu są zgodne z zakresem kosztów 

kwalifikowalnych określonych dla poddziałania 19.2 w 

rozporządzeniu oraz zasadami dotyczącymi 

kwalifikowalności oraz uzasadnione zakresem zadania, 

na który ma być powierzony grant. 

                            

                              

                                

                                

IV. 
Zadanie będzie realizowane w ramach projektu 

grantowego dotyczącego rozwoju rynków zbytu. 

  
  

        
  

  
  

      
  

  

                    

                            

1. 

Zadanie dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i 

usług lokalnych. 

                            

                              

                              

2. Zadanie nie dotyczy inwestycji polegających na budowie 

lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia 

w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt. 7 

ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich. 

                            

                              

                                

V. 
Zadanie będzie realizowane w ramach projektu 

grantowego dotyczącego zachowania dziedzictwa 

lokalnego. 

                
 

      
 

  

                              

1. 
Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności 

lokalnej. 

                            

                            

                                

                                

                                

VI. Zadanie będzie realizowane w ramach projektu 

grantowego dotyczącego budowy lub przebudowy 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej. 

                
 

      
 

  

                              

1. 
Budowana lub przebudowana infrastruktura będzie miała 

ogólnodostępny i niekomercyjny charakter. 

                            

                            

2. 
Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej 
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3. 
Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności 

lokalnej. 

                            

                            

                                

                                

VII. 

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu 

grantowego dotyczącego budowy lub przebudowy 

dróg. 

                            

1. 
Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy publicznych 

dróg gminnych lub powiatowych 
                            

2. 

Realizacja zadania umożliwi budowę lub przebudowę 

publicznej drogi gminnej lub powiatowej, umożliwi 

połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których 

świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-

wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej. 

                            

  

Realizacja zadania umożliwi budowę lub przebudowę 

publicznej drogi gminnej lub powiatowej skróci dystans 

lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w 

których świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, 

opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności 

lokalnej. 

                            

VIII. 
Zadanie będzie realizowane w ramach projektu 

grantowego dotyczącego promowania obszaru 

objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

                
 

      
 

  

                              

1. Zadanie służy wspólnej promocji produktów lub usług 

lokalnych 

                            

                              

                                

2. 

Zadanie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z 

wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub 

specyficznego dla danej LSR, wskazanych i 

uzasadnionych w LSR. 

                            

                                

                                

IX. Weryfikacja limitu przysługującego Grantobiorcy                 
 

      
 

  

                                

1. 

Kwota, o którą ubiega się Grantobiorca nie spowoduje 

przekroczenia limitu 100 tys. zł dla jednego 

Grantobiorcy, w ramach projektów grantowych 

realizowanych przez daną LGD, z uwzględnieniem 

przypadku, o którym mowa w §29 ust. 6 

rozporządzenia. 

                            

                                

2. 
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów 

publicznych nie przekracza 20% kwoty środków 
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przyznanych na ten projekt grantowy. 

                            

                                

                                

X. WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROGRAMEM ROZWOJU OBASZARÓW WIEJSKICH 

NA LATA 2014-2020 

      TAK   NIE                     

1. 
O powierzenie grantu ubiega się podmiot, który spełnia 

warunki określone w PROW na lata 2014-2020 
                            

                                

Zweryfikował: 
         

      

Imię i nazwisko Weryfikującego 
 

.........................................................................       

Data i podpis 
 

……/……./20...................................................       

Uwagi:    

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1
 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 

2015 r. o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz 

adresie strony internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541) 

  

                                

2
 

rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i 

kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do 

płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz.Urz. UE L 

181 z 20.06.2014 r., str.48) 

  

                                
3
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm)   

                                
4
 ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004 Nr 173, poz. 1807 z późn.zm.)   

  

5
 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego 

wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 

Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i  Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 

20.12.2013 r., str. 320, z późn. zm.) 

  

                                

6
 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 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. poz. 1570) 
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7
 

rozporządzenie (WE) NR 178/2002 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 28 stycznia 2002 r. 

ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 

Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.02.2002r., str. 1, 

z późn. zm.) 

  

  

8
 

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia 

rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i 

uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm.) 

  

                                

9
 

ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349) 
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Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu 

grantowego  – Oświadczenie  

o bezstronności członków Zespołu 

Oceniającego 

 

Oświadczenie członków Zespołu Oceniającego powołanego uchwałą Nr …… z dnia………  

Rady LGD „Kraina wokół Lublina” o bezstronności w rozpatrywaniu wniosku o pomoc : 

Nr wniosku:  

- imię i nazwisko Wnioskodawcy/nazwa Wnioskodawcy:  

- tytuł operacji:  

złożone na posiedzeniu Zespołu Oceniającego w dniu ………. 

 
Oświadczam, że nie zachodzą żadne okoliczności prawne lub faktyczne, mogące budzić 
uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności w rozpatrywaniu wyżej wymienionego 
wniosku o pomoc, w szczególności: 

 

1. nie jestem Wnioskodawcą rozpatrywanego wniosku oraz nie brałem udziału w jego 
przygotowaniu, 

2. nie pozostaję z Wnioskodawcą lub członkami władz Wnioskodawcy w związku małżeńskim, 
w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa lub powinowactwa w linii prostej, 

3. nie jestem: członkiem Wnioskodawcy, członkiem władz Wnioskodawcy ani przedstawicielem 
Wnioskodawcy w LGD „Kraina wokół Lublina”, 

4. nie pozostaję w stosunku bezpośredniej podległości służbowej  z Wnioskodawcą 
5. nie reprezentuję przedsiębiorstwa powiązanego z przedsiębiorstwem reprezentowanym przez 

wnioskodawcę. 

                    Lublin,              dnia …………  

 

L.P. IMIĘ I NAZWISKO CZŁONKA ZESPOŁU OCENIAJĄCEGO * PODPIS 

1.   
 

 

2.   
 

 

3.   
 

 

*w tabeli wpisywane są nazwiska wszystkich osób wybranych do składu Zespołu Oceniającego. Nie 

podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z wycofaniem się z oceny danego wniosku 
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Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu grantowego 

– Karta oceny zgodności z LSR 

 

Karta oceny operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 

Nr wniosku:  

- imię i nazwisko Wnioskodawcy/nazwa Wnioskodawcy:  

- tytuł operacji:  

Imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego*:  

*wymienione są wszystkie osoby wybrane do Zespołu Oceniającego. Wykreślenie nazwiska 

któregokolwiek z członków jest jednoznaczne z wycofaniem się z oceny przedmiotowego projektu. 

Pytanie TAK NIE 

a. Czy wniosek jest zgodny z PROW2014-2020?   

b. Czy wniosek spełnia wymogi formalne?   

c. Czy wniosek jest zgodny z tematycznym zakresem operacji zawartym w 
ogłoszeniu o naborze wniosków? 

  

Uzasadnienie dla odpowiedzi pozytywnej lub negatywnej: 

 

Nie dotyczy 

 

   

d.  Czy operacja spełnia warunki uzyskania pomocy określone w LSR dla 
danego działania?  

  

Uzasadnienie dla odpowiedzi negatywnej: 

 

e. Który z celów ogólnych będzie realizowany za pośrednictwem przedmiotowej operacji?  

 

Uzasadnienie w przypadku, gdy projekt nie realizuje żadnego z celów ogólnych: 

f.  Który z celów szczegółowych będzie osiągnięty w wyniku realizacji przedmiotowej operacji? 

 

Uzasadnienie oceny w przypadku zaznaczenia , gdy operacja nie realizuje żadnego z celów szczegółowych: 

g. Które z przedsięwzięć jest realizowane za pomocą przedmiotowej operacji? 

 

Uzasadnienie w przypadku, gdy operacja nie wpłynie na osiągnięcie żadnego z przedsięwzięć: 
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OPERACJA JEST ZGODNA Z LSR / OPERACJA NIE JEST ZGODNA Z LSR 

  Odpowiedź negatywną każdorazowo należy uzasadnić  

 

 

Podpisy oceniających:..................................................................... 
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Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu grantowego 

 – Karta oceny pod względem lokalnych kryteriów wyboru 

 dla wniosków składanych w ramach projektu grantowego 

Karta oceny operacji pod względem spełniania lokalnych kryteriów wyboru 

dla grantów 

Nr wniosku:  

- imię i nazwisko Wnioskodawcy/nazwa Wnioskodawcy:  

- tytuł operacji:  

- imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego: 

Lp. Nazwa kryterium Punktacja  Liczba punktów 
przyznana 
 w ramach oceny 

1 Liczba mieszkańców gminy, w której 
wnioskodawca będzie realizował projekt: 

- powyżej 5 tys. mieszkańców – 0 
pkt. 
- do 5 tys. mieszkańców – 1 pkt. 

 

2 Liczba mieszkańców miejscowości, w 
której wnioskodawca będzie realizował 
projekt: 

- powyżej 5 tys. mieszkańców – 
0pkt.,  
do 5 tys. .mieszkańców – 1 pkt. 

 

3 Wpływ na grupy defaworyzowane (osoby 
bezrobotne, osoby niepełnosprawne, 
osoby od 15 do 30 roku życia, osoby w 
wieku 50+) 

- działania włączające  1 z grup 
defaworyzowanych – 1 pkt. 
- działania włączające  2 z grup 
defaworyzowanych – 3 pkt. 
- działania włączające 3 z grup 
defaworyzowanych- 5 pkt. 

 

Dla przedsięwzięć: 1.1.1., 1.1.2, 1.2.1., 1.2.2. 

4 Zajęcia będą się odbywały: - 1 raz w miesiącu – 1 pkt 
- 2 razy w miesiącu – 3 pkt. 

 

5 Liczba dni warsztatowych: - do 20 dni  – 0 pkt. 
- 20-30 dni – 3 pkt. 
- powyżej 30 dni – 5 pkt. 

 

6 Czas trwania projektu: - poniżej 4 miesięcy – 0 pkt. 
- od 4 do 6 miesięcy – 2 pkt. 
- powyżej 6 do 12 miesięcy – 5 
pkt. 

 

Dla przedsięwzięć: 2.2.1., 2.2.2. 

7 Liczba podmiotów zaangażowanych w 
realizacji zadania 

- 1 podmiot – 0 pkt. 
- 2-5 podmiotów – 2 pkt. 
- 6 i więcej podmiotów – 5 pkt. 

 

8 Projekt zakłada uczestnictwo w wystawie/ 
targach: 

- do 2 podmiotów – 0 pkt. 
- 2-5 podmiotów – 3 pkt. 
- powyżej 5 podmiotów – 5 pkt. 

 

9 Liczba form promocji walorów lokalnych: - 1 forma – 0 pkt. 
- 2-3 formy – 2 pkt. 
- 4 i więcej form – 4 pkt. 

 

Dla przedsięwzięcia 2.2.3 

10 W skład zespołu wchodzą osoby z grup od 
15do 35 oraz powyżej 50 roku życia: 

- nie – 0 pkt. 
- tak – 3pkt. 

 

11 Do zespołu należy: -do 5 osób – 0 pkt. 
-6- 10 osób – 3 pkt. 
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- powyżej 10 osób – 5 pkt. 

12 Zespół posiada doświadczenie w 
wystąpieniach publicznych: 

- nie – 0 pkt. 
-tak – 5 pkt. 

 

Dla przedsięwzięcia 2.2.4 – oznakowanie obiektów przyrodniczych. historycznych 

13 Grant zakłada oznakowanie w ramach 
szlaku: 

- do 2 obiektów historycznych lub 
przyrodniczych – 0 pkt. 
- 3-5 obiektów historycznych lub 
przyrodniczych – 3 pkt. 
- więcej niż 5 obiektów 
historycznych lub przyrodniczych 
– 5 pkt. 
 

 

Dla przedsięwzięcia 2.2.5 – restauracja zabytków 

14 W ramach realizacji zadania zaplanowano 
tablicę informującą o historii 
remontowanego obiektu 

- nie – 0 pkt. 
- tak – 5 pkt. 

 

15 Liczba obiektów, które zostaną poddane 
pracom konserwatorskim w ramach 
realizacji grantu 

- 1 – 1 pkt 
- od 2 do 3 – 3 pkt. 
- powyżej 3 – 5 pkt. 

 

Suma   
Maksymalna liczba punktów: 
1. Dla przedsięwzięć: „Warsztaty, szkolenia dla animatorów i liderów”, „Tworzenie sieci wymiany 
doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej”, „Międzypokoleniowe 
warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej”, „Aktywizacja społeczna 
seniorów” 

 
20 

2. Dla przedsięwzięć: „Udział w targach i wystawach”, „Imprezy i wydarzenia promujące walory 
historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne” 

21 

3. Dla przedsięwzięcia 2.2.3 „Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury” 20 

4. Dla przedsięwzięcia 2.2.4 „Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo” 12 
5. Dla przedsięwzięcia 2.2.5 „Renowacja zabytków poza obiektami budowlanymi” 18 

Minimalna liczba punktów dla wszystkich przedsięwzięć  2 

Imię i nazwisko członka Zespołu Oceniającego*: 

 *wymienione są wszystkie osoby wybrane do Zespołu Oceniającego. Wykreślenie nazwiska 

któregokolwiek z członków jest jednoznaczne z wycofaniem się z oceny przedmiotowego projektu. 
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Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu grantowego 

 – Wniosek o powierzenie grantu 

   
 

 
 

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU 

w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania  

„Kraina wokół Lublina” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”    

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  

kierowanego przez społeczność”  

 

 
Potwierdzenie przyjęcia przez  LGD  

/pieczęć/ 

 

 
 

 

 
…………………………………… 

data i godzina przyjęcia, podpis pracownika LGD 

 
 

………………………………….. 

oznaczenie sprawy w LGD 

 

 

 

 

 

UWAGA : Przed wypełnieniem formularza wniosku należy zapoznać się z Regulaminem konkursu 

grantowego oraz Instrukcją wypełnienia wniosku o powierzenie grantu.  
*Proszę uzupełnić białe pola wniosku. W sytuacji gdy dane pole nie dotyczy beneficjenta, należy wstawić „nie 

dotyczy” lub „n.d.” 

 

I. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY: 

 

I. 1. Rodzaj Wnioskodawcy  

□ 1.1 Osoba fizyczna 

□ 1.1 Jednostka Samorządu Terytorialnego  

□ 1.2 Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego 

□ 1.3 Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i kościoła 

□ 1.4 Osoba prawna   (np. organizacja pozarządowa, związek stowarzyszeń, spółdzielnia, kółko 

rolnicze, koło łowieckie) 



36 
 

 

 

I. 2. Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy  

2.1 Nazwa Wnioskodawcy:  

 

 

 

2.2 W jakim rejestrze figuruje Wnioskodawcy (jeśli dotyczy):  
a)  Nazwa rejestru  

(KRS lub inny) 
b) Numer w rejestrze c) Data wpisu do rejestru 

   
2.3 Numer NIP:  

2.4. REGON:  

2.5 Seria i nr dokumentu tożsamości 

– (w przypadku osoby fizycznej) 
 

2.6 Numer identyfikacyjny 

Wnioskodawcy: 
(nadawany w  trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji 

gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności) 

 

 

3. Adres Wnioskodawcy (adres siedziby wnioskodawcy będącego osobą prawną lub adres zamieszkania wnioskodawcy będącego 

osobą fizyczną) 

3.1 Województwo 3.2 Powiat 3.3 Gmina 

   

3.4 Ulica 3.5 Nr domu 3.6 Nr lokalu 3.7 Miejscowość 

    

3.8 Kod pocztowy 3.9 Poczta 3.10 Nr telefonu 3.11 Nr faksu 

    

3.12 Adres e-mail 3.13 Adres www  

 

4. Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania) 

4.1 Województwo 4.2 Powiat 4.3 Gmina 

   

4.4 Ulica 4.5 Nr domu 4.6 Nr lokalu 4.7 Miejscowość 

    

4.8 Kod pocztowy 4.9 Poczta 4.10 Nr telefonu 4.11 Nr faksu 

    

4.12 Adres e-mail 4.13 Adres www  
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5. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi KRS 

lub innym) 

5.1 Imię i nazwisko 5.2 Stanowisko/Funkcja 

  

  

 

 

6. Dane osoby uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku: 

6.1 Imię i Nazwisko 6.2 nr tel. 6.3 e-mail 

   

 

 

 

II. INFORMACJE O GRANCIE 

 

1. Tytuł grantu  

 

2. Okres realizacji: 

od-do; w przedziale 

dz-m-r) 

 

od   -   -      do   -   -     
 

3. Miejsce realizacji 

grantu: 
 (Należy wskazać czy miejsce 

realizacji projektu będzie 
obejmowało obszar LGD, czy 

działania będą prowadzone 

poza obszarem, ale dotyczyć 
będą obszaru LGD, np. targi, 

wydarzenia promocyjne) 

Obsza LSR  □ 

Obszar poza LSR □ 
Województwo/Powiat/Gmina 

 
Miejscowość / Kod pocztowy / Poczta 

 
Ulica / oznaczenie działki/Nr domu / Nr lokalu 

 

 
4. Cel główny grantu: 
Należy szczegółowo określić cel, 

jaki stawia sobie Wnioskodawca 

przystępując do realizacji projektu, 

z którego wynikać będzie wpływ na 

osiągnięcie celów określonych dla 

Projektu Grantowego LGD 

 

5. Uzasadnienie 

zgodności grantu z 

celem projektu 

grantowego LGD 

 

6. Opis projektu 
W tym punkcie należy odnieść się do każdego z n/w podpunktów: 

A/ Ogólna charakterystyka projektu grantowego 

B/ Potrzeba realizacji projektu grantowego 

C/ Planowane działania 

D/ Grupy docelowe (odbiorcy) projektu w tym grupy defaworyzowane wskazane w LSR 

E/ Zakładane rezultaty projektu 
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7. Promocja grantu  
(Należy wskazać sposób promocji obszaru LGD w tym informowanie o źródłach dofinansowania projektu ze środków PROW 2014-2020 
na wrażanie LSR Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia „……………………………..”.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW GRANTU 

 

A WSKAŹNIKI PRODUKTU 

 Wskaźnik 

produktu 

Jednostka  

miary 

 

Źródło weryfikacji 

Wartość docelowa 

Rok Wartość 

1      

2      

3      

 

B WSKAŻNIKI REZULTATU 

 Wskaźnik 

rezultatu 

Jednostka 

miary 

 

Źródło weryfikacji 

Wartość docelowa 

 Rok Wartość 

1      

2      

3      

 

 

IV. PLAN FINANSOWY GRANTU 

 

TABELA A KOSZTY 

Rodzaje kosztów 
Całkowity koszt projektu  

w zł 

Koszty kwalifikowane 

projektu w zł 

1. Koszty określone w § 17 rozporządzenia Ministra Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 r. (Dz.U z 2015 poz. 1570) z 

wyłączeniem wartości wkładu rzeczowego oraz kosztów 

ogólnych 

  

2. Wartość wkładu rzeczowego (art. 69 ust. 1 rozporządzenia 

nr 1303/2013)  w tym: 
  

a) Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie   
b) Koszty udostępnienia: gruntów, nieruchomości, towarów   

3. Koszt ogólne (art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 

1305/2013) w wysokości nieprzekraczające 10 % pozostałych 

kosztów kwalifikowanych operacji 

  

4. Razem koszty realizacji projektu (suma kwot 1,2,3)   

TABELA B ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Wnioskodawcy JSFP (jednostki sektora finansów publicznych) – max 63,63 % 
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Wnioskowana kwota pomocy 

 

zł  

%  

 

Wkład własny 

zł  

%  

Pozostali wnioskodawcy (spoza sektora JSFP) – max 95 % 

 

Wnioskowana kwota pomocy 

 

zł  

%  

 

Wkład własny 

zł  

%  

 

 

V. UZASADNIENIE CELOWOŚCI I RACJONALNOŚCI KOSZTÓW  

Oznaczenie 

kosztu 
Nazwa kosztu Uzasadnienie celowości kosztu Uzasadnienie racjonalności kosztu 

I.A.1    

I.A.2    

I.B.1    

I.B.2    

II.A.1    

III.1    

 

 

 

 

VI.  ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI DLA PROJEKTÓW 

GRANTOWYCH LGD „Kraina wokół Lublina” – uzasadnienie zgodności. 

 

Nazwa kryterium 

 
Uzasadnienie zgodności 

1.   

2.   

3.    

4.   

5.   
Powyższa tabelka zostanie zmodyfikowana przez każą LGD jak tylko LGD określi swoje kryteria oceny dla PG 

 

VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO  - FINANSOWE (w formie Excel) – załącznik obowiązkowy. 

 

VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  
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(W kolumnie Liczba należy wstawić liczbę dołączonych załączników, w kolumnach: Tak/ND należy 

wstawić X w odpowiednim polu)  

 

Lp. Nazwa załącznika Liczba Tak ND 

Osoba fizyczna: 

1.  Dokument tożsamości 
2 

   

2.  Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o zameldowaniu na 

pobyt czasowy w miejscu zamieszkania, w przypadku, gdy jest ono 

różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie 

wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie 

pomocy
3 

   

Jednostka samorządu terytorialnego: 

3.  Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki 

samorządu terytorialnego
2 

   

4.  Uchwała o powołaniu skarbnika
2 

   

Jednostka organizacyjna jednostki samorządu terytorialnego 

5.  Dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnej przez 

jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego
2 

   

6.  Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji jednostki 

organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego
2 

   

Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i Kościoła 

7.  Zaświadczenie potwierdzające posiadanie osobowości prawnej i o 

pełnieniu funkcji organu osoby prawnej
3
  

   

Osoba prawna 

8.  Dokument potwierdzający osobowość prawną oraz posiadanie 

przez Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na 

obszarze objętym LSR (odpis/wydruk z KRS/innego rejestru)
3
  

   

Załączniki dotyczące realizatora projektu (gdy inny niż Wnioskodawca) 

9.  Dokument potwierdzający funkcjonowanie grupy sformalizowanej 

nieposiadające osobowości prawnej w ramach struktury 

organizacyjnej Wnioskodawcy
2 

   

10.  List intencyjny potwierdzający zamiar wspólnej realizacji projektu 

przez Wnioskodawcę oraz grupę sformalizowaną nieposiadającą 

osobowości prawnej
3
  

   

Załączniki wspólne: 

11.  Zestawienie rzeczowo-finansowe - na formularzu udostępnionym 

przez LGD
1 

 
X 

 

12.  12a. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie 

z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz.86)
2
 lub 

   

12b. Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego 

producenta – na formularzu udostępnionym przez LGD
1 

   

13.  Numer elektronicznej księgi wieczystej dostępnej w przeglądarce 

ksiąg wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa 

Sprawiedliwości (dotyczy projektów inwestycyjnych) albo 
 

 

Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na 

której realizowana będzie operacja – (dotyczy projektów 

inwestycyjnych) 
2 

 

   

14.  Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza 

samoistnego nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację 

operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością jeżeli operacja jest 

realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym 

lub będącej przedmiotem współwłasności –na formularzu 

udostępnionym przez LGD
1 
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15.  15.a Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT dla 

Wnioskodawcy będącego osobą prawną, jeżeli Wnioskodawca 

będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych – 

oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD – na 

formularzu udostępnionym przez LGD
1 
lub 

   

15.b Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT dla 

Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli Wnioskodawca 

będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowanych –na 

formularzu udostępnionym przez LGD
1
. 

   

16.  Dokument określający wartość rynkową wkładu niepieniężnego w 

postaci udostępnienia nieruchomości, sprzętu
3 

   

17.  Kosztorys inwestorski  lub uproszczona kalkulacja kosztów – (w 

przypadku projektu budowlanego)
3 

   

18.  Szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne - (w przypadku 

projektu o charakterze budowlanym ) 
1
 

   

19.  Dokument potwierdzający nr rachunku bankowego Wnioskodawcy 

lub jego pełnomocnika prowadzonego przez bank lub spółdzielczą 

kasę oszczędnościowo-kredytową 
3 

   

 Inne załączniki 

20.  Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego w 

dowolnej formie (np. wydruki z Internetu, oferty sprzedawców,  itp.)
3 

   

21.      

22.      

 

 

IX. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY.  

1. Wnioskuję o przyznanie pomocy finansowej w wysokości ……………………………zł.  

słownie ………………………………………………………………………………………… 

2. Oświadczam, że: 
 

a) nie podlegam  zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 Ustawy z dn. 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na podstawie 

prawomocnego orzeczenia sądu,  

b) operacja określona w niniejszym wniosku nie była finansowana z udziałem innych środków publicznych, z 

wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub dochodów własnych jednostek 

samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej, 

c) znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach Ustawy z dn. 18.03.2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. 2015, poz. 378), w przepisach rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9.10.2015 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), Regulaminie Konkursu Grantowego LGD „…”oraz wymagania 

uszczegółowione w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy, w tym zasady przyznawania 

pomocy na refundację kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku, poniesionych w związku z 

realizacją operacji, 

d) nie wykonuję działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z 02.07.2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (Dz.U. 2015, poz. 584, z późn. zm.), ani nie deklaruję jej podjęcia w związku z realizacją 

niniejszego projektu,  

e) informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i 

faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.),  

f) jestem świadomy, że zgodnie z art. 30 ust. 2 rozporządzenia Komisji (UE) Nr 65/2011 z dnia 27 stycznia 

2011r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 w 

odniesieniu do wprowadzenia procedur kontroli oraz do zasady wzajemnej zgodności w zakresie środków 
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wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz.Urz. UE L 25 z 28.01.2011r., str. 8 z późn. zm.) w przypadku 

stwierdzenia umyślnego złożenia fałszywych oświadczeń daną operację wyklucza się ze wsparcia EFRROW 

i odzyskuje wszystkie kwoty, które zostały wypłacone na tę operację wraz z należnymi odsetkami oraz że 

zostanę wykluczony z możliwości otrzymywania wsparcia w ramach tego samego działania w danym roku 

kalendarzowym oraz w następnym roku kalendarzowym,   

g) znane mi są przepisy art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących 

z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. z 2012 poz. 

1065), dotyczące zakresu danych, które mogą być zamieszczane w wykazie Beneficjentów Wspólnej Polityki 

Rolnej, publikowanych na stronie internetowej www.beneficjenciwpr.minrol.gov.pl  

 

 

3. Zobowiązuję się do: 

 

a) umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z 

realizowaną operacją do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania pomocy, w szczególności wizytacji 

w miejscu oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów oraz obecności osobistej / 

osoby reprezentującej / pełnomocnika, podczas wykonywania powyższych czynności, a także 

przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia 

dokonania płatności ostatecznej, 

b) niezwłocznego poinformowania LGD „…” o wszelkich zmianach danych, mogących mieć wpływ na 

wykonanie umowy oraz nienależne wypłacenie kwot w ramach pomocy z EFRROW,  

c) każdorazowego informowania UM o wysokości udzielonej pomocy publicznej jako pomocy de minimis, do 

chwili zawarcia umowy przyznania pomocy  

d) niezwłocznego poinformowania LGD o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  

e) Prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o 

których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia nr 1305/2013 w ramach prowadzonych ksiąg 

rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na 

formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych (zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW 

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)  

f) zwrotu pomocy/części pomocy, jeżeli w wyniku realizacji operacji nieinwestycyjnej uzyskam przychód 

wyższy niż wkład własny. 

 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 

a) zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do 

finansowania, Samorząd Województwa, właściwy ze względu na siedzibę ww. LGD oraz Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z 

przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z 

późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, przysługuje 

mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,  

b) dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i państw 

członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot,  

c) przyznana Wnioskodawcy kwota płatności z tytułu przyznanej pomocy w ramach Działania 19 „Wsparcie 

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, 

zostanie opublikowana na stronie internetowej LGD „Kraina wokół Lublina”,  

d) zaliczka / wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji wykorzystane niezgodnie z 

przeznaczeniem podlega zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla 

zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tych środków przez Agencję Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa realizującą płatności z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich, zgodnie z ustawą z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z 

budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2012 poz. 

1065),  

http://www.beneficjenciwpr.minrol.gov.pl/
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e) w przypadku gdy zaliczka / wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji została pobrana 

nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak 

dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia wezwania do ich zwrotu,  

f) zwrotowi, o którym mowa w pkt. 5 lit. e oraz f, podlega odpowiednio ta część środków, która została 

wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,  

g) zaliczki / wyprzedzające finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji w danym roku kalendarzowym 

będą wypłacane jedynie do wysokości środków finansowych, ustalonych na zabezpieczenie płatności w 

ramach PROW na lata 2007-2013 w danym roku budżetowym. Brak środków finansowych w danym roku 

budżetowym nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu przekroczenia terminu rozpatrywania 

wniosku lub odmowy wypłaty zaliczki / wyprzedzającego finansowania kosztów kwalifikowalnych operacji,   

h) w przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w 

oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu 

rachunkowego, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 

września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r., str. 1 z późn. zm.), koszty te 

podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%. 

 

 

………………………..………   …………….………………………………..… 
miejscowość, data      podpis Wnioskodawcy/ 

osób reprezentujących Wnioskodawcę  
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Załącznik nr 11 do Wniosku o 
powierzenie grantu 

       

       
    

 
VIII. Zestawienie rzeczowo - finansowe  

    
          

Lp 
Wyszczególnienie zakresu 

rzeczowego 

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) 

jednostki  
miary 

ilość 
(liczba) 

cena jednostkowa 
(w zł) 

ogółem 
(iloczyn kolumny  

4 i kolumny 5) 
w tym VAT 

1 2 3 4 5 6 7 

I Koszty kwalifikowalne określone w Sekcji V.1 Planu finansowego 

A (Nazwa grupy kosztów) 

1             

suma A       

B (Nazwa grupy kosztów) 

4             

suma B       

Suma I     

II Koszty kwalifikowalne określone w Sekcji V.2 Planu finansowego 

A  Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie 

1             

2             

B  Koszty udostępnienia: gruntów, nieruchomości, towarów 

1             

Suma II     

III Koszty kwalifikowalne określone w Sekcji V.3 Planu finansowego 

1             

Suma III     

  

Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II+III)     

           

           

        

    

 

Miejscowość, data 

  

Podpis wnioskodawcy/ osoby lub osób 
reprezentujących wnioskodawcę lub 

pełnomocnika 
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Załącznik nr 14 do wniosku o powierzenie grantu 

Oświadczenie właściciela nieruchomości  

 

………………………………………….. 

(imię i nazwisko/ nazwa )  

…………………………………………. 

(adres zamieszkania/ siedziby) 

…………………………………………. 

(NIP/ seria i nr dokumentu tożsamości1) 

……………………………………….… 

(REGON2) 

OŚWIADCZENIE 

właściciela/ współwłaściciela/ posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża on zgodę  

na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest  

na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności 

Będąc właścicielem/ współwłaścicielem/ posiadaczem samoistnym* nieruchomości zlokalizowanej 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(adres nieruchomości, nr działki) 

oświadczam, że wyrażam zgodę na realizację przez  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko/ nazwa Wnioskodawcy) 

operacji trwale związanej z ww. nieruchomością polegającej na 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

(zakres operacji) 

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrzymanie celu określonego dla części inwestycyjnej 

przedmiotowej operacji przez okres 5 lat od dnia otrzymania płatności ostatecznej przez 

Wnioskodawcę. 

 
 
……………………………………                                                            ……..…………………………………………………………... 
         (miejscowość, data)                                                                          (podpis właściciela/ współwłaściciele/ posiadacza samoistnego*                                                                   
                                                                                                                   nieruchomości albo osoby/ osób reprezentujących właściciela/ 
                                                                                                                   współwłaściciela/ posiadacza samoistnego* nieruchomości)  
                                                                                                                                                          

 
 
 
 
*Niepotrzebne skreślić 

 

                                                           
1 NIP podaje osoba prawna, serię i nr dokumentu tożsamości podaje osoba fizyczna 
2
 REGON podaje osoba prawna 
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Załącznik nr 15b do wniosku o powierzenie grantu 

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli 

Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych 

OŚWIADCZENIE 
…………………………………………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy/ pełnomocnika) 

…………………………………………………………………………………………………. 

(seria i nr dokumentu tożsamości Wnioskodawcy/ pełnomocnika) 

reprezentujący 
…………………………………………………………………………………………………. 

(nazwa i adres zamieszkania Wnioskodawcy)  

ubiegając się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 

2014-2020, na realizację zadania w ramach Projektu grantowego realizowanego przez LGD ”…” w 

ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”  
…………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

(tytuł wnioskowanego projektu) 

oświadczam, że*  

 Jestem podatnikiem podatku VAT 

 Nie jestem podatnikiem podatku VAT 

 Figuruję w ewidencji podatników podatku VAT 

 Nie figuruję w ewidencji podatników podatku VAT 

 Mogę odzyskać podatek VAT realizując powyższą operację 

 Nie mogę odzyskać podatku VAT realizując powyższą operację, z powodu:** 

 

 
……………………………………                                                                                  …………………………………………………... 
           (miejscowość, data)                                                                                                       (podpis Wnioskodawcy/ pełnomocnika) 
 
 
 

 
Jednocześnie oświadczam, że 

 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres zamieszkania Wnioskodawcy) 

 
zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. projektu podatku VAT, jeżeli 
zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku. 
 
 
 
……………………………………                                                                                  …………………………………………………... 
           (miejscowość, data)                                                                                                       (podpis Wnioskodawcy/ pełnomocniku) 
 

*Proszę zaznaczyć właściwą treść oświadczenia w polach po lewej stronie każdego oświadczenia. 
** W przypadku zaznaczenia oświadczenia o treści „Nie mogę odzyskać podatku VAT realizując powyższą operację, z 
powodu:” – proszę podać podstawę prawną zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług  
(Dz. U. z 2011, nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) 
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Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu grantowego  

- Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu 

 

 

                                                               

   
 

 
 

 

Instrukcja wypełniania wniosku o powierzenie grantu realizowanego przez Lokalną Grupę 

Działania „Kraina wokół Lublina” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 - Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” 

A. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego  

przez Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina”  zwanego dalej „wnioskiem” należy 

zapoznać się z zasadami przyznawania pomocy finansowej, w szczególności z dokumentem 

programowym i aktami prawnymi
3
 oraz niniejszą instrukcją. 

2. Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej Lokalnej Grupy 

Działania, zwanej dalej „LGD” oraz w biurze LGD pod adresem ul. Narutowicza 37/5, 20-016 

Lublin. Formularz wniosku sporządzony jest w formie przeznaczonej do elektronicznego 

wypełniania (plik tekstowy (.docx)/ arkusz kalkulacyjny (.xls)/ aktywny pdf). Wnioski składane w 

ramach konkursu powinny być wypełnione wyłącznie elektronicznie na udostępnionym 

formularzu. Prawidłowa dokumentacja konkursowa składa się z: 1 egzemplarza wniosku w wersji 

papierowej, 1egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej zapisanego na informatycznym nośniku 

danych (płyta CD/ DVD), załączników do wniosku w wersji papierowej. 

                                                           
3 Dotyczy w szczególności: 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zamieszczony na stronie internetowej MRiRW http://www.minrol.gov.pl, 

2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju 

obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające  rozporządzenie 
Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. U. UE L 347/487 z 20.12.2013 r., z późn. zm.), 

3. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013r. ustanawiające wspólne przepisy 
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego 

praz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 

1083/2006, 

4. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 nr 0 poz. 

349), 

5. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 2015, poz. 378), 
6. Rozporządzenie 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). 
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3. Do wniosku dołącza się dokumenty zgodnie z listą załączników określoną we wniosku w sekcji 

VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy 

danymi zawartymi we wniosku, dokumentach dołączonych do wniosku, danymi zawartymi w 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG), danymi zawartymi 

w przeglądarce ksiąg wieczystych, danymi zawartymi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz 

danymi zawartymi w innych publicznych elektronicznych przeglądarkach lub bazach danych 

Wnioskodawca może zostać poproszony o przedstawienie dodatkowych dokumentów. 

4. Rozpatrywanie wniosku odbywa się w trybie określonym w Regulaminie Konkursu Grantowego 

organizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Kraina wokół Lublina” . 

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

5. Wniosek należy wypełnić elektronicznie i wydrukować. 

6. Szare pola zawierają oznaczenie informacji, których podanie jest wymagane. Należy wypełnić 

białe pola wniosku. 

7. Puste pole w kształcie małego kwadratu „  „ należy wypełnić poprzez wstawienie znaku X lub V. 

8. Dane finansowe zawarte w sekcji V. PLAN FINANSOWY GRANTU oraz w sekcji VI 

UZASADNIENIE CELOWOŚCI I RACJONALNOŚCI KOSZTÓW powinny być spójne z 

ZESTAWIENIEM RZECZOWO-FINANSOWYM. 

9. Pola które nie dotyczą Wnioskodawcy powinny zostać wypełnione: „nie dotyczy” lub „n.d”. 

10. Dane finansowe podawane we wniosku oraz w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji 

powinny zostać wyrażone w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

11. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy: 

 wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku,  

 załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją VIII. INFORMACJA O 

ZAŁĄCZNIKACH), 

 wniosek został podpisany w wyznaczonych do tego miejscach przez Wnioskodawcę albo 

osoby reprezentujące Wnioskodawcę. 

ZŁOŻENIE WNIOSKU 

12. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie papierowej wraz z wersją 

elektroniczną wniosku zapisaną na płycie CD/DVD, 

13. Wnioskodawca składa wniosek bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez 

osobę uprawnioną do reprezentacji) w miejscu i w terminie wskazanym w ogłoszeniu o 

naborze wniosków w ramach projektu grantowego. 

14. Złożenie wniosku w LGD potwierdza się na jego kopii pieczęcią LGD, datą i godziną wpływu 

oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek. 

15. Można złożyć tylko jeden wniosek dotyczący tego samego projektu. W przypadku złożenia 

kilku jednobrzmiących wniosków będą one traktowane jedynie jako dodatkowe egzemplarze 

tego samego wniosku i jako jeden projekt będzie on podlegał ocenie przez LGD.  

16. Wnioskodawca informuje w formie pisemnej LGD o wszelkich zmianach w zakresie danych 

objętych wnioskiem, niezwłocznie po ich zaistnieniu. 

ROZPATRZENIE WNIOSKU 

17. Wniosek rozpatruje się w terminie 45 dni od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach 

projektu grantowego. 
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18. Jeżeli wniosek o przyznanie pomocy został wybrany do dofinansowania (tj. został uznany za 

zgodny z celem projektu grantowego, z zakresem tematycznym projektu grantowego oraz 

otrzymał co najmniej minimalną liczbę punktów), ale nie mieści się w limicie dostępnych 

środków podanych w ogłoszeniu o naborze wniosków, zostaje wpisany na listę rezerwową 

i podlega rozpatrzeniu dopiero wówczas, gdy okaże się, że możliwe jest przyznanie pomocy 

w ramach dostępnego limitu środków (nastąpi zwolnienie środków). O możliwości 

rozpatrzenia wniosku LGD informuje Wnioskodawcę w formie pisemnej. Termin 45 dni na 

rozpatrzenie wniosku w powyższej sytuacji rozpoczyna bieg od dnia, w którym okaże się, że 

w ramach limitu dostępnych środków wskazanego w informacji o możliwości składania 

wniosków, jest możliwe przyznanie pomocy objętej wnioskiem. 

19. Wniosek o przyznanie pomocy może być w każdej chwili wycofany w całości lub w części po 

pisemnym zawiadomieniu, a wycofanie wniosku sprawi, że Wnioskodawca znajduje się 

w sytuacji sprzed złożenia wniosku. Jeżeli jednak LGD poinformuje Wnioskodawcę 

o nieprawidłowościach we wniosku, wycofanie nie jest dozwolone w odniesieniu do części, 

których te nieprawidłowości dotyczą. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych 

skutków prawnych, a podmiot, który złożył, a następnie skutecznie wycofał wniosek będzie 

traktowany jakby tego wniosku nie złożył. 

B. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA 

Na stronie tytułowej wniosku pola: „oznaczenie sprawy oraz pieczęć”, „data i godzina przyjęcia, 

podpis pracownika LGD” wypełniane są przez pracownika LGD. 

Sekcja I IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY 

Pole I.1 Rodzaj Wnioskodawcy 

Należy wstawić znak X lub V w jedno z pól 1.1 – 1.5 w zależności od typu Wnioskodawcy, zgodnie 

ze stanem faktycznym potwierdzonym w dokumentach dołączonych do wniosku. 

Pole 1.1 „Osoba fizyczna” zaznaczają osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania na obszarze 

objętym LSR. 

Uwaga! Pomoc nie może zostać przyzna osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą ani 

zamierzającej podjąć działalność gospodarczą w związku z projektem, o którego dofinansowanie 

ubiega się w ramach niniejszego wniosku. 

Pole 1.2 „Jednostka samorządu terytorialnego” wypełnia wnioskodawca mający status gminy lub 

powiatu, która posiada siedzibę na obszarze objętym LSR lub której obszar jest obszarem wiejskim 

objętym LSR. 

Poprzez 1.3 „Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego” rozumie się  samoistne 

jednostki organizacyjne gminy lub powiatu posiadające osobowość prawną i niewykonujące 

działalności gospodarczej, takie jak np. gminne lub powiatowe instytucje kultury, gminne lub 

powiatowe ośrodki sportu i rekreacji, ośrodki pomocy społecznej, itp. 

Wyjaśnienie: „Niesamoistne” jednostki organizacyjne gminy nie posiadają osobowości prawnej – 

działają w ramach osobowości prawnej gminy. 

Poprzez 1.4 „Jednostkę organizacyjną związku wyznaniowego i kościoła” rozumie się osobę prawną 

albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie przepisów 
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o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do 

kościołów i innych związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które 

posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. 

Pole 1.5 „Osoba prawna” zaznaczają osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego, 

jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne związku 

wyznaniowego i kościoła. Pole to zaznaczają m.in. wnioskodawcy posiadający status: stowarzyszenia, 

związku stowarzyszeń, fundacji, związku jednostek samorządu terytorialnego, kółka rolniczego, koła 

łowieckiego, spółdzielni. 

Pomoc nie może zostać przyzna podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ani 

zamierzającym podjąć działalność gospodarczą w związku z projektem, o którego dofinansowanie 

ubiega się w ramach niniejszego wniosku. 

Pole I.2 Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy 

2.1 Nazwa Wnioskodawcy 

W przypadku wnioskodawcy będącego osobą fizyczną należy wpisać imię i nazwisko. W przypadku 

osoby prawnej – pełną nazwę zgodnie z KRS lub innym właściwym rejestrem. 

  

Pole 2.5 Numer NIP 

Należy wpisać numer NIP nadany przez Urząd Skarbowy. 

Obowiązek podawania numeru NIP nie dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, 

nie prowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi podatnikami podatku 

od towarów i usług. 

Pole 2.6 Numer REGON 

Należy wpisać numer identyfikacyjny REGON, tj. numer w Krajowym Rejestrze Urzędowym 

Podmiotów Gospodarki Narodowej, w przypadku, gdy w sekcji I wybrano rodzaj Wnioskodawcy inny 

niż 1.1 Osoba fizyczna. 

Pole 2.7 Seria i numer dokumentu tożsamości 

Dotyczy wyłącznie Wnioskodawców będących osobą fizyczną. Obywatele Polski, co do zasady 

wpisują serię i numer dowodu osobistego.  

Pole 2.8 Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy 

Należy wpisać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 86 t.j., z późn. zm.).  

Jeżeli Wnioskodawca nie posiada nadanego numeru identyfikacyjnego, należy wypełnić i złożyć 

odpowiedni wniosek we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa. 
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W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest małżonek rolnika lub współposiadacz gospodarstwa rolnego, 

którzy wyrazili pisemną zgodę na nadanie numeru identyfikacyjnego ich małżonkowi lub 

współposiadaczowi, w polu tym należy wpisać numer identyfikacyjny nadany temu 

małżonkowi/współposiadaczowi i nie należy występować o nadanie nowego numeru. W takiej sytuacji 

należy wypełnić załącznik „Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta” 

w zakresie danych dotyczących posiadacza numeru identyfikacyjnego. 

Pole 3 Adres Wnioskodawcy 

W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna należy podać adres zamieszkania, tj. adres, 

w którym Wnioskodawca przebywa z zamiarem stałego pobytu. Adres ten powinien być zgodny 

z adresem zameldowania na pobyt stały, wskazanym w dowodzie osobistym lub adresem 

zameldowania na pobyt czasowy, wskazanym w zaświadczeniu z ewidencji ludności (…).Jeżeli 

Wnioskodawcą jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej 

należy podać adres siedziby osoby prawnej.  

Pole 4 Adres do korespondencji 

Należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania osoby 

fizycznej / adres siedziby Wnioskodawcy. Na ten adres będzie przesyłana wszelka korespondencja 

pomiędzy LGD a Wnioskodawcą. 

Pole 5 Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy 

Dane osób muszą być zgodne z informacjami zawartymi w dokumentach rejestrowych KRS lub 

innymi.  

Pole nie dotyczy osób fizycznych. 

Pole 6. Dane osoby uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku: 

W sprawach dotyczących operacji można wskazać osobę uprawnioną do kontaktu z LGD. Należy 

podać jej dane – jeśli taką osobę Wnioskodawca wyznaczył. 

 

SEKCJA II Charakterystyka jednostki organizacyjnej  

 

Dotyczy jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego lub związku wyznaniowego i kościoła.  

Należy wypełnić w sytuacji, gdy faktycznym realizatorem projektu jest grupa sformalizowana 

nieposiadająca osobowości prawnej, której osobowości prawnej użycza/w imieniu której występuje 

wnioskodawca wykazany w polu I.2. Dopuszczalne jest realizowanie projektu przez podmiot inny niż 

Wnioskodawca, kiedy podmiot ten jest sformalizowany i występuje w ramach struktury 

organizacyjnej Wnioskodawcy. Takim podmiotem może być np. sołectwo, ponieważ jest jednostką 

pomocniczą Gminy, albo Koło Gospodyń Wiejskich niezarejestrowane w KRS, ale działające 

w ramach struktury organizacyjnej Kółka Rolniczego lub Gminnego Ośrodka Kultury.  

W sytuacji kiedy realizatorem projektu jest grupa sformalizowana nieposiadająca osobowości prawnej, 

w imieniu której występuje wnioskodawca, do WOPP należy dołączyć list intencyjny wskazujący 

zamiar wspólnej realizacji projektu w przypadku uzyskania pomocy na realizację projektu. 
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1. Nazwa 

Należy podać nazwę jednostki organizacyjnej.  

2. Siedziba/miejsce prowadzonej działalności 

 

Należy podać siedzibę lub miejsce prowadzonej działalności w podziale na Gminę, miejscowość, nr 

domu/lokalu, kod pocztowy.  

 

3. Dane osoby uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku  

W sprawach dotyczących operacji można wskazać osobę uprawnioną do kontaktu z LGD. Należy 

podać jej dane.  

4. Informacja o prowadzonych działaniach 

Należy podać krótką informację o prowadzonych działaniach, doświadczeniach w realizacji projektów 

/działań o podobnym charakterze.  

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

Pole I.13 Charakterystyka wnioskodawcy 

Pola od I.13.1 do I.13.4 dotyczą informacji wymaganych zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 7) rozporządzenia 

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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 (Dz.U. 2015, poz. 1570). 

Każdy Wnioskodawca powinien wypełnić co najmniej jedno z pół od 13.1 do 13.4. 

Pole I.13.1 Doświadczenie 

Należy opisać doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do wnioskowanej 

operacji. Np. Wnioskodawca ubiega się o pozyskanie dofinansowania w ramach projektu grantowego 

na realizację projektu polegającego na organizacji przeglądu ludowych zespołów śpiewaczych 

z obszaru LGD. Natomiast w 2012 r. w ramach prowadzonej działalności kulturalnej zorganizował 

warsztaty śpiewu i ruchu scenicznego dla ludowych zespołów śpiewaczych z gminy X – 

doświadczenie w powyższym zakresie wpisze w polu I.13.1.  

Pole I.13.2  Zasoby 

Należy opisać posiadane zasoby o charakterze materialnym oraz zasoby ludzkie (kadrowe) 

odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować. Zasobami materialnymi są 

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

pracownicy, wolontariusze, stażyści, członkowie stowarzyszenia wspierający wnioskodawcę 

w realizacji projektu. 
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Pole I.13.3 Kwalifikacje 

Pole dotyczy wyłączenie Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną.  

Należy opisać kwalifikacje wnioskodawcy odpowiednie do operacji, którą zamierza realizować, np. 

opisać posiadane ukończone wykształcenie, kursy, szkolenia, posiadane umiejętności związane 

tematycznie z przedmiotową operacją. 

Pole I.13.4 Przedmiot działalności 

Należy opisać przedmiot wykonywanej działalności zbieżny z przedmiotem operacji, którą zamierza 

realizować. Nie należy opisywać całokształty prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności, 

a jedynie ten zakres działalności, w który wpisuje się wnioskowany projekt. 

UWAGA! Przedmiot projektu, o którego dofinansowanie ubiega się Wnioskodawca musi być zgodny 

z działalnością przez niego prowadzoną wskazaną we właściwym dokumencie Wnioskodawcy 

(najczęściej w Statucie). 

Pytanie: 

1. Czy powinniśmy wymagać od wnioskodawców będących osobą prawną (typu stowarzyszenie, 

fundacja) kopii statutu by móc zweryfikować powyższe? 

2. Czy może powinniśmy zamiast kopii statutu wymagać obligatoryjnego wykazania zgodności 

działalności wnioskodawcy z wnioskowanym projektem w polu 13.4. ? 

Pole I.14 Charakterystyka grupy sformalizowanej 

Pole należy wypełnić, jeżeli w polu I.2a wpisano realizatora projektu.  

Należy opisać grupę sformalizowaną występującą we wniosku jako realizator projektu. Należy opisać 

jakie miejsce w strukturze organizacyjnej Wnioskodawcy zajmuje grupa, do jakich zadań została 

powołana, jakie osoby tworzą grupę sformalizowaną, jakie działania grupa realizowała bądź realizuje. 

Opis nie powinien zawierać więcej niż 2000 znaków (ze spacjami). 

SEKCJA II INFORMACJE O PROJEKCIE 

Pole II.1 Tytuł projektu 

Należy wpisać tytuł projektu – maksymalnie 100 znaków ze spacjami. 

Tytuł powinien nawiązywać do przedmiotu projektu. 

Pole II.2 Cel główny projektu 

Należy wpisać cel jaki stawia sobie wnioskodawca przystępując do realizacji projektu, z którego 

wynikać będzie wpływ na osiągnięcie celów określonych dla projektu grantowego LGD.  

Cel powinien być: 

 Konkretny – tj. jasno określony, również pod względem efektów, 

 Mierzalny - tj. możliwy do weryfikacji mierzalnymi wskaźnikami (np. dla celu „Popularyzacja 

nadbużańskiego dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców obszaru LSR poprzez 

organizację otwartego przeglądu widowisk obrzędowych” możliwe jest wskazanie w sekcji III 

Wskaźniki realizacji celów projektu liczby zorganizowanych wydarzeń z zakresu 

popularyzacji dziedzictwa kulturowego obszaru LSR). 
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 Realistyczny i określony w czasie - tj. sformułowany, w taki sposób, aby przy uwzględnieniu 

ewentualnych ryzyk związanych z realizacją projektu osiągnięcie celu było możliwe w 

planowanym okresie realizacji operacji, określonym w Sekcji II pkt. 5 wniosku oraz opisie 

operacji.  

Pozostałe elementy wniosku muszą zachować pełną spójność z przyjętym celem operacji w 

szczególności: II.7 Opis projektu i III Wskaźniki realizacji celów projektu. Każdy koszt wymieniony 

w Zestawieniu rzeczowo – finansowym musi być adekwatny do wskazanego opisu projektu i celu 

projektu. 

Poniżej przedstawiono przykład prawidłowego wskazania planowanego celu projektu: 

„Umożliwienie mieszkańcom wsi uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych wsi, przez remont 

połączony z modernizacją, wyposażenie oraz udostępnienie świetlicy wiejskiej”. 

UWAGA! 

Sformułowanie celu ma podstawowe znaczenie dla operacji, przede wszystkim dlatego, że cel będzie 

przeniesiony do umowy o powierzeniu grantu, a Wnioskodawca będzie zobowiązany do osiągnięcia 

założonego celu oraz w przypadku operacji inwestycyjnych jego utrzymania przez okres 5 lat od dnia 

przyznania pomocy. Jeśli zatem Wnioskodawca otrzyma pomoc na dany cel i nie utrzyma ww. celu 

przez ten okres będzie zmuszony do zwrotu pomocy! 

Pole II.3 Uzasadnienie zgodności projektu z celami i przedsięwzięciami LSR 

Należy wskazać jakie cele i przedsięwzięcia przyjęte w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia 

„Kraina wokół Lublina” będą realizowane w ramach projektu oraz przedstawić uzasadnienie potrzeby 

realizacji tego właśnie projektu. Opis zawarty w tym polu będzie wykorzystany przez LGD podczas 

oceny małego projektu pod kątem zgodności z LSR. W polu tym można wpisać uzasadnienie 

obejmujące maksymalnie 3000 znaków. 

Pole II.4 Uzasadnienie zgodności projektu z tematem naboru projektu grantowego LGD 

Należy wypełnić, jeżeli projekt składany jest w konkursie, dla którego określono zakres tematyczny. 

Należy opisać w jaki sposób zakres projektu wpisuje się w zakres tematyczny naboru. 

Pole II.5 Okres realizacji 

Należy wpisać planowany okres realizacji projektu w przedziale od „dzień-miesiąc-rok” do „dzień-

miesiąc-rok”. Okres ten powinien zostać zaplanowany możliwie szeroko i jednocześnie nie powinien 

przekraczać okresu … miesięcy na realizację projektu, liczoną od dnia podpisania umowy do dnia 

złożenia wniosku o płatność po realizacji projektu. 

Pole II.6 Miejsce realizacji projektu 

Operacje inwestycyjne muszą być realizowane na obszarze objętym LSR, operacje obejmujące 

zadania nieinwestycyjne mogą być realizowane poza obszarem objętym LSR, np. działania 

promocyjne prowadzone na targach organizowanych poza obszarem LSR. Za obszar realizacji 

projektu dla działań niezwiązanych z nieruchomością (np. wydanie publikacji informacyjno-

promocyjnej, opracowanie strony internetowej, organizacja spływu kajakowego, oznakowanie ścieżki 

edukacyjnej, itp.) należy zaznaczyć pole „Obszar LSR” oraz wpisać adres siedziby/ miejsca 

zamieszkania wnioskodawcy. 
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Oznaczenie działki należy wpisać, jeżeli nie ma możliwości podania numeru domu/ ulicy i numeru 

domu nieruchomości, w obrębie której realizowany będzie projekt.  

W sytuacji, kiedy projekt będzie realizowany w kilku miejscach, należy wypisać oznaczenia 

wszystkich miejsc realizacji projektu dodając odpowiednie wiersze w tabeli.  

Pole II.7 Opis projektu 

Należy opisać projekt odnosząc się do następujących popdpunktów: 

A/ Ogólna charakterystyka projektu – Należy zwięźle opisać na czym będzie polegał projekt. 

B/ Potrzeba realizacji projektu – Należy opisać na jakie potrzeby odpowiada projekt. 

C/ Planowane działania – Należy opisać rodzaje działań planowanych do realizacji w ramach projektu 

zgodnych z celem projektu, np. 1) Organizacja warsztatów wokalnych dla ludowych zespołów 

śpiewaczych, 2) Organizacja występów zespołów śpiewaczych biorących udział w warsztatach, 3) 

Wykonanie zapisu dźwiękowego oraz dokumentacji fotograficznej z występów, 4) Działania 

promocyjne projektu, 5) Koordynacja projektu 

D/ Grupy docelowe (odbiorcy) projektu w tym grupy defaworyzowane  wskazane w LSR – Należy 

wskazać grupy docelowe, czyli odbiorców projektu. Należy zapoznać się z kategoriami grup 

defaworyzowanych ujętym w LSR Stowarzyszenia „Kraina wokół Lublina” oraz wskazać czy 

odbiorcami projektu będą również przedstawiciele jednej z wymienionych w LSR grup 

defaworyzowanych.  

Pole II.8 Promocja projektu 

Należy wskazać sposób promocji obszaru LGD w tym informowanie o źródłach dofinansowania 

projektu ze środków PROW 2014-2020 na wrażanie LSR  Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Kraina wokół Lublina”. 

Obowiązek dotyczący informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z budżetu 

PROW na lata 2014-2020 wynika z przepisów Regulaminu konkursu grantowego. Szczegółowe 

wytyczne w zakresie działań informacyjnych określone zostały w Księdze wizualizacji znaku 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na przykład: na stronie tytułowej publikacji (np. broszur, 

ulotek i biuletynów) oraz na plakatach na temat środków i działań współfinansowanych przez 

EFRROW należy zamieścić wyraźne wskazanie na udział UE: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz 

Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotyp (emblemat) 

UE,  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Programu LEADER. Publikacje 

zawierają odesłania do organu odpowiedzialnego za treść informacji i do instytucji zarządzającej, tj. 

Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.   

Wśród obowiązkowych logotypów wymaganych w oparciu o Księgę wizualizacji znaku PROW na 

lata 2014-2020, Beneficjent projektu w ramach projektu grantowego, którego organizatorem jest LGD 

Stowarzyszenie „Kraina wokół Lublina” zobowiązany jest do zamieszczenia również logotypu LGD, 

udostępnionego do pobrania na stronie internetowej LGD oraz poniższej informacji: 

„Projekt realizowany w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia 

„Kraina wokół Lublina”  

 



56 
 

 Sekcja III WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU 

Należy wskazać jakie wskaźniki produktu (TABELA A) i rezultatu (TABELA B) projekt będzie 

realizował. Wymagane jest wpisanie co najmniej jednego wskaźnika produktu i co najmniej jednego 

wskaźnika rezultatu. 

Wskaźnik produktu – bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony określonymi 

wielkościami. Rzeczy materialne lub usługi, które Wnioskodawca otrzyma w związku z realizacją 

projektu, dzięki zaangażowaniu środków finansowanych. (Np. 1 wydana publikacja informacyjno-

promocyjna) 

Wskaźnik rezultatu – bezpośredni wpływ zrealizowanego produktu na otoczenie uzyskany po jego 

zakończeniu. Bezpośrednie efekty wynikające z dostarczenia produktu. (Np. 1 000 odbiorców 

publikacji informacyjno-promocyjnej). 

TABELA A WSKAŹNIKI PRODUKTU 

W kolumnie „Wskaźnik produktu/ miara” należy wybrać z listy wskaźników podanych w formularzu 

wniosku wskaźnik produktu odpowiedni dla projektu. Można wybrać więcej niż jeden wskaźnik 

produktu. 

W kolumnie „Źródło weryfikacji” należy podać źródło weryfikacji wartości docelowej wskaźnika, 

która zostanie osiągnięta w wyniku realizacji projektu. 

W kolumnie „Wartość początkowa” należy podać odpowiednio rok (rok w którym składany jest 

wniosek o przyznanie pomocy) oraz wartość wskaźnika produktu, która co do zasady będzie wynosiła 

„0”.  

W kolumnie „Wartość docelowa” należy podać odpowiednio rok (rok w którym zostanie zakończona 

realizacja projektu - złożony wniosek o płatność) oraz wartość wskaźnika produktu jaka zostanie 

osiągnięta w wyniku realizacji projektu. Podany w tej kolumnie rok dla wartości docelowej wskaźnika 

powinien być spójny z planową datą zakończenia realizacji projektu wskazaną w polu II.5 wniosku. 

TABELA B WSKAŹNIKI REZULTATU 

W kolumnie „Wskaźnik rezultatu/ miara” należy wybrać z listy wskaźników podanych w formularzu 

wniosku wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu wskazanemu w Tabeli A. (Tj. w 

wierszu nr 1 Tabeli B Wnioskodawca wybiera wskaźnik rezultatu odpowiadający dla wskaźnika 

produktu wskazanego w wierszu nr 1 Tabeli B. Analogicznie przy pozostałych wskaźnikach, jeśli jest 

ich więcej.)  

W kolumnie „Źródło weryfikacji” należy podać źródło weryfikacji wartości docelowej wskaźnika, 

która zostanie osiągnięta w wyniku realizacji projektu. 

W kolumnie „Wartość początkowa” należy podać odpowiednio rok (rok w którym składany jest 

wniosek o przyznanie pomocy) oraz wartość wskaźnika rezultatu oszacowaną przez Wnioskodawcę w 

oparciu o dostępne źródła danych (np. dane statystyczne z publikatorów GUS, Bank danych 

lokalnych, dane liczbowe uzyskane od instytucji publicznych typu urzędy gmin, gminne instytucje 

kultury, itp.).  

W kolumnie „Wartość docelowa” należy podać odpowiednio rok (rok w którym zostanie zakończona 

realizacja projektu - złożony wniosek o płatność) oraz wartość wskaźnika rezultatu jaka zostanie 
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osiągnięta w wyniku realizacji projektu. Podany w tej kolumnie rok dla wartości docelowej wskaźnika 

powinien być spójny z planową datą zakończenia realizacji projektu wskazaną w polu II.5 wniosku. 

 SEKCJA IV PLAN FINANSOWY PROJEKTU 

Przed wypełnieniem Sekcji IV PLAN FINANSOWY PROJEKTU, należy wypełnić SEKCJĘ V 

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE (za formularzu w formacie .xls – arkusz kalkulacyjny 

programu Excel) oraz SEKCJĘ VI UZASADNIENIE CELOWOŚCI I RACJONALNOŚCI 

KOSZTÓW. 

Sekcja Plan finansowy składa się z Tabeli A „KOSZTY” i tabeli B „ŹRÓDŁA FINANSOWANIA”. 

TABELA A „KOSZTY” 

Koszty realizacji projektu należy podać w podziale na całkowity koszt projektu (w zł) oraz koszty 

kwalifikowalne projektu (w zł) dla poszczególnych rodzajów kosztów. Koszty całkowite będą co do 

zasady równe kosztom kwalifikowalnym, o ile Wnioskodawca nie będzie ubiegał się o zwrot podatku 

VAT, co oświadcza w załączniku nr 12 do wniosku. 

Koszt kwalifikowalny jest to wydatek niezbędny dla realizacji operacji spełniający warunki 

umożliwiające jego całkowite lub częściowe pokrycie środkami przeznaczonymi na realizację 

działania. Koszty kwalifikowane podlegają refundacji w wysokości określonej w LSR oraz w 

Regulaminie konkursu grantowego, jeżeli zostały poniesione: 

 od dnia, w którym została zawarta umowa,  zaś w przypadku kosztów ogólnych, od 1 stycznia 

2014 r., 

   zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają zastosowania 

– w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań ujętych w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu ich 

wyboru określonego w umowie, 

 w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu na 

liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia 

bezgotówkowego, 

oraz zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji 

wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i 

rozporządzenia nr 1305/2013. 

Koszty pogrupowane dla trzech rodzajów kosztów (wiersze od 1 do 3) powinny odpowiadać kosztom 

podanym w Sekcji V. Zestawienie rzeczowo-finansowe. 

W wierszu nr 4 „Razem koszty realizacji projektu” należy wpisać sumę kwot z wierszy 1-3. Koszty 

całkowite projektu muszą zawierać się w przedziale od 5 tys. zł. do 50 tys. zł. 

Pomoc beneficjentowi grantu wypłacana jest w oparciu o umowę powierzenia grantu do wysokości 

limitu, który w okresie programowania 2014-2020 wynosi 100 tys. zł na jednego grantobiorcę w 

ramach projektów grantowych realizowanych przez daną LGD. 

TABELA „ŹRÓDŁA FINANSOWANIA” 

SEKCJA V ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE 



58 
 

W tabeli w odniesieniu do poszczególnych kosztów (grup kosztów) wskazywać należy jedynie kwoty 

kosztów kwalifikowalnych, w tym wartość podatku od towarów i usług (VAT) uiszczanego w 

związku z poniesieniem tych kosztów, jeżeli podatek VAT może być uznana za koszt kwalifikowalny 

(tj. wtedy, kiedy Wnioskodawca nie będzie ubiegał się o zwrot poniesionego podatku VAT, co 

oświadcza w załączniku nr 12 do wniosku). 

Należy wymienić poszczególne elementy projektu – zadania lub grupy zadań. Nazwę zadania lub 

grupy zadań realizowanych w ramach projektu należy umieścić w nagłówku każdej części Zestawienia 

rzeczowo-finansowego operacji w wierszach oznaczonych A, B, (…). Grupy zadań lub elementów 

powinny być wyodrębniane w sposób umożliwiający wspólną weryfikację całej grupy. 

Poszczególne pozycje kosztów w ramach zadań lub grupy zadań realizowanych w ramach operacji 

należy opisać w taki sposób, żeby możliwa była identyfikacja mierników rzeczowych (jednostki 

miary, ilość, liczba). Dopuszcza się możliwość ogólniejszego formułowania zakresu rzeczowego, np. 

„zakup zestawu komputerowego” oraz określenia mierników rzeczowych (szt. 1). W takim jednak 

przypadku w Sekcji VI Uzasadnienie celowości i racjonalności kosztu, w kolumnie „Uzasadnienie 

racjonalności kosztu” niezbędne jest doprecyzowanie w formie katalogu zamkniętego co składa się na 

wskazany w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji zestaw (niedopuszczalne jest stosowanie 

sformułowań typu „np.”, „m.in.”, „i inne”) oraz szczegółowe określenie parametrów tego sprzętu. 

 Koszty planowane do poniesienia na realizację projektu należy przedstawić w podziale na: 

1) Koszty kwalifikowalne określone w Sekcji IV.1 Planu finansowego 

Należy wpisać koszty określone w § 17 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

24.09.2015 r. (Dz.U z 2015 poz. 1570) z wyłączeniem wartości wkładu rzeczowego oraz kosztów 

ogólnych, tj. koszty: 

a) zakupu robót budowalnych lub usług, 

b) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub 

wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

c) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

d) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie określonym w § 

2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących 

eksponaty, 

e) zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych 

do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą (w wysokości nieprzekraczającej 30% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji pomniejszonych o koszty ogólne), 

f) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt d) i e), w tym materiałów. 

Należy wyszczególnić zakres planowanych do realizacji robót, dostaw i usług wraz z określeniem 

mierników rzeczowych. W tabeli ujmuje się tylko koszty kwalifikowalne z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

W przypadku, gdy w ramach operacji Wnioskodawca planuje wykonać roboty budowlane formułuje 

ich zakres w układzie odpowiadającym tabeli elementów scalonych z kosztorysu inwestorskiego. 

 

2) Koszty kwalifikowalne określone w Sekcji IV.2 Planu finansowego - wartość wkładu 

rzeczowego (art. 69 ust. 1 rozporządzenia nr 1303/2013)  w tym: 
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a) Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie 

Wartość wkładu rzeczowego w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby 

przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim 

roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168. Wartość 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2015 wynosi …  

b) Koszty udostępnienia: gruntów, nieruchomości, towarów 

Określenie wysokości wkładu rzeczowego w postaci udostępnienia sprzętu lub surowców powinno się 

opierać na cenach rynkowych. Jeżeli na rzecz projektu zostaną udostępnione surowce np. drewno na 

budowę wieży widokowej konieczne będzie wskazanie ilości oraz jakości drewna. W przypadku 

udostępnienia sprzętu komputerowego należy brać pod uwagę jego parametry oraz zużycie. Jeżeli 

Wnioskodawca nie jest w stanie określić wysokości wkładu niepieniężnego może zwrócić się do 

rzeczoznawcy, lecz nie ma takiego obowiązku. Należy mieć na uwadze, że wartość wkładu 

niepieniężnego może zostać poddana niezależnej ocenie i weryfikacji. 

Określenie wysokości wkładu rzeczowego w postaci udostępnienia nieruchomości musi być 

poświadczone przez niezależnego wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ (np. 

Zarządzenie Wójta dotyczące stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich albo Uchwała Rady Gminy 

ws. wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości), zgodnie z art. 69. ust. 1 rozporządzenia nr 

1303/2013. 

Wysokość wkładu rzeczowego w ramach projektu nie jest ograniczona, jednak zgodnie z art. 69. ust. 1  

lit. a) rozporządzenia nr 1303/2013 wydatki publiczne wypłacane na rzecz operacji obejmujące 

wkłady rzeczowe nie przekraczają łącznych wydatków kwalifikowanych, z wyłączeniem wkładów 

rzeczowych, na zakończenie operacji. Oznacza to, że kwota refundacji nie może być wyższa niż suma 

kosztów kwalifikowalnych operacji pomniejszona o wkład niepieniężny (przy uwzględnieniu 

pozostałych ograniczeń w zakresie poziomu dofinansowania, maksymalnej kwoty pomocy oraz 

dostępnego Wnioskodawcy limitu dofinansowania). 

Ponadto, koszty całkowite projektu muszą zawierać się w przedziale od 5 tys. zł. do 50 tys. zł. 

  

3) Koszty kwalifikowalne określone w Sekcji IV.2 Planu finansowego - koszty ogólne (art. 

45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013)  

Do kosztów ogólnych zalicza się w szczególności: honoraria architektów, inżynierów, opłaty za 

konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym 

studia wykonalności. Wysokość kosztów ogólnych jest limitowana – nie mogą przekroczyć 10 % 

pozostałych kosztów kwalifikowanych operacji. Koszty ogólne podlegają refundacji, jeżeli zostały 

poniesione nie wcześniej niż 01.01.2014 r. 

Zestawienie rzeczowo-finansowe powinno zostać podpisane i opatrzone pieczęcią (dotyczy osób 

prawnych posługujących się pieczęcią) w miejscu do tego wskazanym. 

SEKCJA VI. UZASADNIENIE CELOWOŚCI I RACJONALNOŚCI KOSZTÓW 

W kolumnie „Oznaczenie kosztu” należy wpisać numer kosztu wskazany w Sekcji V. Zestawienie 

rzeczowo-finansowe (np. I.A.1, II.B.1, III.1, itp.). 
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W kolumnie „Nazwa kosztu” należy wpisać nazwę kosztu zgodnie z nazwą podaną w kolumnie nr 2 

zestawienia rzeczowo-finansowego (Sekcja V.).  

W kolumnie „Uzasadnienie celowości kosztu” należy wskazać informacje uzasadniające poniesienie 

danego kosztu w kontekście celu projektu, który wnioskodawca zamierza realizować. W odniesieniu 

do pracy własnej oraz usług świadczonych nieodpłatnie w ww. kolumnie należy wskazać również 

rodzaj pracy lub usług planowanych do wykonania oraz liczbę godzin przewidzianych na dany rodzaj 

pracy wraz z uzasadnieniem. 

W kolumnie „Uzasadnienie racjonalności kosztu” należy wyspecyfikować dany koszt (tj. opisać 

parametry sprzętu, urządzenia, wyposażania, usługi, itp.) oraz podać źródło ceny przyjętej dla danego 

kosztu uzasadniające jego wysokość. Koszt każdego zadania powinien odpowiadać średnim cenom 

rynkowym. Dla potwierdzenia powyższego do wniosku o przyznanie pomocy należy dołączać kopie 

dokumentów uzasadniających przyjęty poziom cen dla danego zadania (np. wydruki z Internetu, oferty 

sprzedawców, dokumenty potwierdzające koszt udostępnienia gruntów, nieruchomości, towarów, 

itp.), przy czym nie jest to wymagane w przypadku pozycji, których poziom cen jest powszechnie 

znany. 

W przypadku, gdy weryfikacja celowości oraz racjonalności przedstawionego przez Wnioskodawcę 

zakresu rzeczowego nie jest możliwa na podstawie powszechnie dostępnych źródeł, Wnioskodawca 

może zostać poproszony o przedstawienie oferty na realizację takiego zadania albo innych 

dokumentów, na podstawie których dokonał kalkulacji tego kosztu. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca załączył do wniosku kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 

Nr 130 poz. 1389), który jest wymagany w przypadkach określonych w opisie tego załącznika, nie ma 

konieczności wypełniania SEKCJI VI UZASADNIENIE CELOWOŚCI I RACJONALNOŚCI 

KOSZTU, gdyż uszczegółowienie zadań zawiera kosztorys.  

TABELA B „ŹRÓDŁA FIANSOWANIA” 

Pomoc przyznawana w ramach projektu grantowego stanowi refundację części kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

Pomoc na operację przyznawana jest w wysokości określonej w Lokalnej Strategii Rozwoju 

Stowarzyszenia „Kraina wokół Lublina” , tj. w wysokości: 

1) 95% - w przypadku podmiotów innych niż jednostki sektora finansów publicznych, 

2) 63,63% - w przypadku podmiotów będących jednostkami sektora finansów publicznych (§18 

ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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 (Dz.U. 

2015, poz. 1570) 

W tabeli B należy wypełnić pola właściwe dla danej kategorii wnioskodawcy w zakresie poziomu 

dofinansowania (w % oraz w zł) oraz poziomu wkładu własnego wnioskodawcy (w % oraz w zł). 

Dopuszcza się zapewnienie wyższego poziomu wkładu własnego, niż minimalny poziom określony w 

LSR (tj. dla wnioskodawców będących JSFP >36,37%, dla pozostałych wnioskodawców (spoza 
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JSFP)>10%). Suma wartości wnioskowanej kwoty pomocy oraz wkładu własnego wyrażone w 

złotówkach powinny być równe sumie kosztów kwalifikowalnych operacji wskazanych w Planie 

finansowym oraz w  Zestawieniu rzeczowo-finansowym. Suma procentowego poziomu wnioskowanej 

kwoty pomocy oraz wkładu własnego powinna dać łączenie 100%. 

SEKCJA VII ZGODNOŚĆ PROJEKTU Z KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI DLA 

PROJEKTÓW GRANTOWYCH LGD „…” 

W kolumnie nr 2 „Uzasadnienie zgodności” należy wpisać uzasadnienie zgodności projektu z 

lokalnymi kryteriami wyboru przewidzianymi dla danego projektu grantowego – w każdym wierszu 

odpowiednio dla danego kryterium. W kolumnie nr 3 należy wpisać punktację przyznaną projektowi 

w ramach samooceny w oparciu o uzasadnienie opisane w kolumnie nr 2. 

Opis zostanie zaktualizowany po ustaleniu kryteriów wyboru projektów. Ewentualnie do decyzji LGD 

należy czy uzasadnienie z sekcji VII usunąć z wniosku i zawrzeć na oddzielnym formularzu (jak to było 

na „starych zasadach”, z uwagi na fakt, że zdarza się że do oświadczenia o spełnianiu lokalnych 

kryteriów wyboru dołączane były załączniki. 

SEKCJA VIII INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH 

Do wniosku załącza się załączniki zgodnie z wykazem. 

W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć wykonane przez 

tłumacza przysięgłego tłumaczenie danego dokumentu na język polski. 

Kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub pracownika LGD – organizatora konkursu. 

Dokumenty sporządzone na formularzach udostępnionych przez LGD muszą być w wyznaczonych do 

tego miejscach opatrzone datą oraz podpisane przez Wnioskodawcę albo osobę reprezentującą 

Wnioskodawcę albo pełnomocnika. Podpisy mogą być czytelne lub może być przystawiona pieczęć 

imienna i złożona parafa. Jeśli Wnioskodawcą nie jest osoba fizyczna formularz wniosku w tej części 

powinien być opatrzony pieczęcią nagłówkową. 

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE OSOBY FIZYCZNEJ 

1. Dokument tożsamości – kopia. 

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości. Kopie strony/stron powinny zawierać dane 

osobowe oraz adres zamieszkania Wnioskodawcy. Obywatele Polski zobowiązani są złożyć kopię 

dowodu osobistego, a obywatele pozostałych państw UE kopię karty pobytu, paszportu lub każdego 

innego dokumentu ze zdjęciem, wydanego w kraju obywatelstwa danej osoby, który w danym kraju 

jest uznawany za dokument tożsamości i zawiera dane osobowe oraz informację o obywatelstwie. 

Jeżeli Wnioskodawca będący Obywatelem Polski z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii dowodu 

osobistego, może załączyć kopię paszportu wraz z zaświadczeniem z właściwej Ewidencji Ludności o 

miejscu zameldowania na pobyt czasowy lub stały na podstawie którego UM będzie mógł potwierdzić 

miejsce zamieszkania Wnioskodawcy 

2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o zameldowaniu na pobyt czasowy w 

miejscu zamieszkania, w przypadku, gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt 

stały, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy 

– oryginał lub kopia. 
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W przypadku, gdy Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, której adres zamieszkania wpisany w punkcie 

I.8. wniosku różni się od adresu zameldowania na pobyt stały podanego w dokumencie tożsamości, 

należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności (...). 

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

3. Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki samorządu 

terytorialnego – kopia. 

Należy załączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki samorządu 

terytorialnego, w zależności od jej rodzaju. Przykładowo, w przypadku gminy należy dołączyć 

zaświadczenie terytorialnej komisji wyborczej o wyborze wójta / burmistrza. 

4. Uchwała o powołaniu skarbnika – kopia. 

Należy załączyć uchwałę o powołaniu skarbnika. Przykładowo, w przypadku gminy należy dołączyć 

uchwałę rady gminy o powołaniu skarbnika. 

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTKI SAMORZADU 

TERYTORIALNEGO 

5. Dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnej przez jednostkę 

organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego – kopia. 

Należy załączyć dokument potwierdzający utworzenie jednostki organizacyjnej jednostki samorządu 

terytorialnego oraz posiadanie osobowości prawnej przez tą jednostkę. Przykładowo, w przypadku 

Gminnego Ośrodka Kultury dokumentami tymi mogą być: Uchwała Rady Gminy o utworzeniu 

Gminnego Ośrodka Kultury, Statut Gminnego Ośrodka Kultury oraz kopia rejestru instytucji kultury 

danej gminy. 

6. Dokument potwierdzający prawo do reprezentacji jednostki organizacyjnej jednostki 

samorządu terytorialnego – kopia. 

Należy dołączyć dokument potwierdzający prawo do reprezentacji jednostki organizacyjnej jednostki 

samorządu terytorialnego. Przykładowo, w przypadku Gminnego Ośrodka Kultury dokumentem tym 

może być Zarządzenie Wójta w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury. 

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ ZWIĄZKU WYZNANIOWEGO I 

KOSCIOŁA 

7. Zaświadczenie potwierdzające posiadanie osobowości prawnej i o pełnieniu funkcji 

organu osoby prawnej – oryginał lub kopia 

Należy załączyć dokument potwierdzający posiadanie osobowości prawnej i potwierdzający pełnienie 

funkcji organu osoby prawnej – jednostki organizacyjnej związku wyznaniowego i kościoła. W 

przypadku jednostek organizacyjnych kościoła np. parafii ww. zaświadczenie wystawia właściwy 

organ (np. Wojewoda), natomiast w przypadku innych związków wyznaniowych - Ministerstwo 

Administracji i Cyfryzacji. 

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZACE OSOBY PRAWNEJ 
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8. Dokument potwierdzający osobowość prawną oraz posiadanie przez Wnioskodawcę 

siedziby lub prowadzenia działalności na obszarze objętym LSR – oryginał lub kopia. 

Załącznik dotyczy Wnioskodawców posiadających status osoby prawnej w formie: stowarzyszenia, 

fundacji, związku stowarzyszeń, spółdzielni, kółka rolniczego, koła łowieckiego. 

Dokumentem tym może być na przykład wydruk/ odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Z 

załączonej dokumentacji powinno wynikać również, że Wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze 

objętym LSR lub wykonuje działalność na tym obszarze.     

ZAŁĄCZNIKI DOTYCZĄCE REALIZATORA PROJEKTU 

9. Dokument potwierdzający funkcjonowanie grupy sformalizowanej nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach struktury organizacyjnej wnioskodawcy – kopia. 

Należy dołączyć dokument potwierdzający funkcjonowanie grupy sformalizowanej nieposiadającej 

osobowości prawnej w ramach struktury organizacyjnej Wnioskodawcy. Grupą sformalizowaną 

nieposiadającą osobowości prawnej, a funkcjonującą w ramach struktury organizacyjnej podmiotu 

posiadającego osobowość prawną (Wnioskodawcy) może być przykładowo: 

c) Sołectwo będące jednostką pomocniczą gminy (w tym przypadku załączyć należy uchwałę 

Rady Gminy o utworzeniu sołectwa), 

d) Koło Gospodyń Wiejskich niezarejestrowane w KRS a funkcjonujące w ramach Kółka 

Rolniczego (w tym przypadku załączyć należy potwierdzenie funkcjonowania KGW w 

strukturze organizacyjnej Kółka Rolniczego) 

10. List intencyjny potwierdzający zamiar wspólnej realizacji projektu przez Wnioskodawcę oraz 

grupę sformalizowaną nieposiadającą osobowości prawnej – oryginał lub kopia. 

W przypadku realizowania projektu przez grupę formalizowaną, w imieniu której o przyznanie 

pomocy występuje Wnioskodawca, należy załączyć list intencyjny wyrażający wolę wspólnej 

realizacji wnioskowanego projektu. 

ZAŁĄCZNIKI WSPÓLNE 

11. Zestawienie rzeczowo – finansowe – na załączniku udostępnionym przez LGD – oryginał 

Do wniosku należy załączyć zestawienie rzeczowo-finansowe na formularzu udostępnionym przez 

LGD podpisane przez Wnioskodawcę w miejscu do tego wyznaczonym.  

Sposób wypełnienia załącznika opisano na stronie 10 Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie 

pomocy. 

12a. Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz.86)
 
– kopia. 

Numer identyfikacyjny Wnioskodawcy wskazany w polu I.7 wniosku powinien być zgodny z 

numerem identyfikacyjnym Wnioskodawcy wskazanym w załączonym zaświadczeniu, który został 

nadany Wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji 

producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. 

z 2012 poz. 86 t.j., z późn. zm.) zwana dalej ustawą. Jeżeli Wnioskodawca nie posiada nadanego 
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numeru identyfikacyjnego, należy złożyć odpowiedni wniosek o wpis do ewidencji i nadanie numeru 

identyfikacyjnego we właściwym terytorialnie Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i 

Modernizacji Rolnictwa. 

12b. Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta – na formularzu 

udostępnionym przez LGD – oryginał. 

Formularz załączany w przypadku, gdy numer identyfikacyjny został nadany innej osobie niż 

Wnioskodawca lub gdy płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego zostały przyznane 

innej osobie niż Wnioskodawca. 

Jeżeli Wnioskodawcą jest małżonek rolnika lub współposiadacz gospodarstwa rolnego, którzy 

wyrazili pisemną zgodę na nadanie numeru identyfikacyjnego ich małżonkowi lub 

współposiadaczowi, mogą posługiwać się numerem identyfikacyjnym małżonka albo 

współposiadacza. W takiej sytuacji należy wypełnić załącznik 12b w zakresie danych dotyczących 

posiadacza numeru identyfikacyjnego, tj. małżonka albo współposiadacza. 

W Polu 1 należy wpisać numer identyfikacyjny nadany posiadaczowi numeru identyfikacyjnego 

producenta. 

W polu 2 należy wybrać właściwą formę prawną posiadacza numeru identyfikacyjnego.  

W polu 3 należy wskazać sposób powiązania Wnioskodawcy z posiadaczem numeru 

identyfikacyjnego. 

W polu 4 należy wpisać dane posiadacza numeru identyfikacyjnego. Pole 3.3 należy wypełnić jeśli 

posiadaczowi numeru nadano numer REGON. Pola 4.2, 4.5, 4.6 dotyczą wyłączeni osób fizycznych. .  

Pole 4.7 dotyczy wyłączenie osób prawnych.  

W polu 5. Należy wpisać dane osób uprawnionych do reprezentowania posiadacza numeru 

identyfikacyjnego – nie dotyczy osób fizycznych. 

W polu 6 należy podać adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej) lub adres siedziby 

posiadacza numeru (w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej 

osobowości prawnej). 

Pole 7 należy wypełnić w przypadku, gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania/ 

siedziby posiadacza numeru. 

W polu 8 należy podać dane pełnomocnika posiadacza numeru identyfikacyjnego – jeśli dotyczy. 

Załącznik należy opatrzyć podpisem w miejscu do tego wskazanym.  

13. Kopia udzielonego pełnomocnictwa. 

Należy dołączyć do wniosku w sytuacji, gdy Wnioskodawcę będzie reprezentował w stosunkach z 

LGD pełnomocnik. Dane dotyczące pełnomocnika zawarte we wniosku w punkcie I.11 Dane 

pełnomocnika Wnioskodawcy muszą być zgodne z danymi zawartymi w załączonym 

pełnomocnictwie. Pełnomocnictwo musi mieć formę pisemną i określać w swojej treści w sposób 

niebudzący wątpliwości rodzaj czynności, do których pełnomocnik ma umocowanie. Własnoręczność 

podpisów musi być potwierdzona przez notariusza. 
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14. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie 

operacja– kopia. 

Załącznik dotyczy wyłącznie projektów inwestycyjnych. 

W przypadku gdy planowana w ramach projektu inwestycja jest trwale związana z nieruchomością (tj. 

budowa, odbudowa, remont, nasadzenia, zagospodarowanie terenu, zakup maszyn, sprzętu i urządzeń 

wymagających posadowienia), a także, gdy operacja dotyczy zakupu wyposażenia nieruchomości albo 

odbudowy, renowacji, restauracji albo remontu lub oznakowania zabytków ruchomych stanowiących 

wyposażenie nieruchomości, należy załączyć dokument potwierdzający tytuł prawny do 

nieruchomości, na której realizowana będzie operacja. 

W przypadku, gdy planowana w ramach projektu inwestycja nie jest w sposób trwały związana z 

nieruchomością (np. zakup strojów, instrumentów itp.) Wnioskodawca nie ma obowiązku dostarczania 

dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością. 

W związku z udostępnieniem przeglądarki ksiąg wieczystych na stronie internetowej Ministerstwa 

Sprawiedliwości www.ms.gov.pl. możliwe jest podanie przez Wnioskodawcę jedynie numeru 

elektronicznej księgi wieczystej, bez konieczności załączania odpisu.  

Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości może być: 

a) odpis z ksiąg wieczystych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem 

wniosku, lub 

b) wypis z rejestru gruntów, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku, 

lub 

c) odpis aktu notarialnego wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia wniosku 

powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), lub 

d) prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia 

wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie), lub 

e) ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią wniosku o wpis do księgi wieczystej (kopia 

wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie). 

W przypadku, gdy nieruchomość, na której realizowana będzie operacja znajduje się w posiadaniu 

zależnym Wnioskodawcy dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do tej nieruchomości, może 

być: 

a) umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie zależne, zawarta na okres co 

najmniej 5 lat licząc od dnia przyznania pomocy, 

b) inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny. 

W przypadku gdy planowana do realizacji inwestycja wiąże się z zajęciem pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg np. budową obiektu 

infrastruktury turystycznej - nie jest możliwe uzyskanie ww. dokumentów potwierdzających tytuł 

prawny do nieruchomości. W takim przypadku, zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o 

drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 260 t.j., z późn. zm.),Wnioskodawca zobowiązany jest do 

uzyskania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do korzystania z pasa drogowego drogi 

publicznej. Dokument ten musi zawierać wskazanie terminu na jaki zezwolenie zostało wydane, tj. 

okres co najmniej 5 lat licząc od dnia przyznania pomocy. 



66 
 

15. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego 

nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z 

nieruchomością jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w 

posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności –na formularzu 

udostępnionym przez LGD – oryginał. 

Zgoda na realizację operacji jest wymagana, w przypadku gdy planowana inwestycja jest trwale 

związana z nieruchomością (tj. budowa, odbudowa, remont, nasadzenia, zagospodarowanie terenu, 

zakup maszyn, sprzętu i urządzeń wymagających posadowienia) lub gdy operacja dotyczy zakupu 

wyposażenia do nieruchomości albo odbudowy, renowacji restauracji albo remontu lub oznakowania 

zabytków ruchomych stanowiących wyposażenie tej nieruchomości, natomiast dana nieruchomość 

znajduje się w posiadaniu zależnym lub jest przedmiotem współwłasności. 

W przypadku nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności oświadczenie powinno zostać 

złożone oddzielnie przez każdego ze współwłaścicieli. 

W przypadku, gdy właścicielem nieruchomości jest wspólnota (np. gruntowa) dopuszczalne jest 

złożenie jednego oświadczenia z podpisami wszystkich uprawnionych współwłaścicieli (na jednym 

formularzu). 

16.a  Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego 

osobą prawną, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów 

kwalifikowalnych – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD – na 

formularzu udostępnionym przez LGD – oryginał. 

16.b  Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego 

osobą fizyczną, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów 

kwalifikowanych –na formularzu udostępnionym przez LGD – oryginał. 

Należy wypełnić jeden z niżej wymienionych załączników: 

a) 16.a  Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego 

osobą prawną albo 

b) Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą 

fizyczną. 

UWAGA! 

Jeżeli Wnioskodawca nie wypełnił załącznika 16a albo 16b, oraz nie wypełnił kolumny 7 Zestawienia 

rzeczowo – finansowego operacji we wniosku oznacza to, że nie ubiega się o zaliczenie podatku VAT 

do kosztów kwalifikowalnych. 

Jeśli przyjęty w danym podmiocie sposób reprezentacji wymaga złożenia oświadczenia woli przez 

więcej niż jedną osobę, ww. oświadczenie może zostać wypełnione przez kilku reprezentantów 

podmiotu (na jednym formularzu). 

Należy zwrócić, uwagę, że w przypadku, gdy Wnioskodawca zamierza zaliczyć VAT do kosztów 

kwalifikowalnych operacji powinien wystąpić o indywidualną interpretację w zakresie interpretacji 

prawa podatkowego do organu upoważnionego – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 poz. 749, z późn. zm.) – w sprawie braku możliwości 

odzyskania podatku VAT. 
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Załącznik ten będzie obowiązkowy na etapie ubiegania się o refundację razem z wnioskiem o 

płatność. 

17. Dokument określający wartość rynkową wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia 

nieruchomości, sprzętu – oryginał lub kopia. 

Określenie wysokości wkładu rzeczowego w postaci udostępnienia sprzętu lub surowców powinno się 

opierać na cenach rynkowych. Jeżeli Wnioskodawca nie jest w stanie określić wysokości wkładu 

niepieniężnego może zwrócić się do rzeczoznawcy, lecz nie ma takiego obowiązku. Należy mieć na 

uwadze, że wartość wkładu niepieniężnego może zostać poddana niezależnej ocenie i weryfikacji. 

Określenie wysokości wkładu rzeczowego w postaci udostępnienia nieruchomości musi być 

poświadczone przez niezależnego wykwalifikowanego eksperta lub należycie upoważniony organ (np. 

Zarządzenie Wójta dotyczące stawek opłat za wynajem świetlic wiejskich albo Uchwała Rady Gminy 

ws. wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości), zgodnie z art. 69. ust. 1 rozporządzenia nr 

1303/2013. 

18. Kosztorys inwestorski – (w przypadku projektu budowlanego)– oryginał lub kopia. 

Jeśli Wnioskodawca nie jest zobowiązany do stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) lub planowana przez Wnioskodawcę wartość robót budowlanych nie 

przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (w przypadku robót, w odniesieniu 

do których Wnioskodawca jest zobowiązany do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych) – 

do wniosku może (lecz nie ma obowiązku) załączyć kosztorys inwestorski sporządzony zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego (…). 

W przypadku, gdy do wniosku załączono kosztorys inwestorski Wnioskodawca w zestawieniu 

rzeczowo-finansowym formułuje zakres planowanych robót budowalnych w układzie 

odpowiadającym tabeli elementów scalonych z kosztorysu inwestorskiego. 

W przypadku, gdy Wnioskodawca nie sporządzi kosztorysu (jeśli planowany zakres tych robót 

dotyczy prostych prac, dla których ocena zasadności zakresu oraz racjonalności kosztów możliwa jest 

bez wiedzy specjalistycznej, jedynie na podstawie powszechnie dostępnych informacji), to zakres 

robót budowlanych formułuje w układzie odpowiadającym tabeli elementów scalonych i ujmuje w 

Zestawieniu rzeczowo-finansowym. 

W takim przypadku w Sekcji VI Uzasadnienie celowości i racjonalności kosztów należy wskazać 

źródła, na podstawie których oszacowano wysokość planowanych do poniesienia wydatków oraz dla 

ułatwienia procedowania – dołączyć kopię dokumentów uzasadniających przyjęty dla danego zadania 

(kosztu) poziom cen (np. wydruki z Internetu, oferty sprzedawców). 

19. Szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne (w przypadku projektu budowlanego) – 

oryginał. 

Załącznik dotyczy projektów zawierających roboty budowlane. 

Szkice powinny pozwolić na identyfikację zakresu planowanych do wykonania prac, określić miejsca 

realizacji operacji i planowanych robót oraz umożliwić sprawdzenie przedmiaru robót. Szkice 

sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne Wnioskodawca może skopiować z projektu budowlanego. 

W przypadku, gdy do realizacji robót budowlanych nie jest wymagane opracowanie projektu 



68 
 

budowlanego, Wnioskodawca powinien wraz z wnioskiem dostarczyć opis zakresu planowanych do 

wykonania robót oraz rysunki zawierające charakterystyczne wymiary (długość, szerokość, 

wysokość), na podstawie których możliwe będzie określenie lokalizacji robót i weryfikacja 

przedmiaru. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy planowany jest przykładowo remont połączony z 

modernizacją pomieszczeń, budynków, itp. W takiej sytuacji Wnioskodawca może wykonać te 

rysunki samodzielnie, lecz może być poproszony o uzupełnienie rysunków o niezbędne wymiary i 

opisy. 

20. Dokument potwierdzający nr rachunku bankowego Wnioskodawcy lub jego pełnomocnika 

prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową – oryginał lub 

kopia. 

Należy dołączyć Dokument potwierdzający nr rachunku bankowego Wnioskodawcy lub jego 

pełnomocnika prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową. Numer 

rachunku bankowego będzie elementem niezbędnym dla potrzeb sporządzenia umowy o powierzeniu 

grantu. 

INNE ZAŁĄCZNIKI 

21. Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego w dowolnej formie (np. 

wydruki z Internetu, oferty sprzedawców,  itp.) – oryginał lub kopia. 

Należy załączyć dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego w zakresie wysokości 

kosztów, które Wnioskodawca planuje ponieść w ramach projektu – zgodnie z informacjami 

zawartymi w SEKCJI VI UZASADNIENIE CELOWOŚCI I RACJONALNOŚCI KOSZTÓW, w 

postaci np. wydruków z Internetu, ofert sprzedawców. 
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Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursu grantowego 

- Wniosek o rozliczenie grantu 

 

   
 

 
 

WNIOSEK O ROZLICZENIE GRANTU 

w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”    

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  

kierowanego przez społeczność”  

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Znak sprawy (wypełnia LGD) 

 

Potwierdzenie przyjęcia 

 

 

……………………………………………... 

/pieczęć/ 

 

 

………………………………………………….… 

Data przyjęcia i podpis (wypełnia LGD) 

 

 

I. RODZAJ PŁATNOŚCI 

 

a. płatność pośrednia □ 

 

b. płatność końcowa □ 
 

II. DANE IDENTYFIKACYJNE GRANTOBIORCY 

 

1. Imię i nazwisko/Nazwa Grantobiorcy  

 

 

2. Numer identyfikacyjny 

 

 

 

         
 

3. NIP: 

 

 

 

          
 

4. Regon 

 

 

 

         
 

5. Adres zamieszkania/siedziba Grantobiorcy 
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5.1 Województwo 5.2 Powiat 5.3 Gmina 

   

5.4 Ulica 5.5 Nr domu 5.6 Nr lokalu 5.7 Miejscowość 

    

5.8 Kod pocztowy 5.9 Poczta 5.10 Nr telefonu 5.11 Nr faksu 

    

5.12 Adres e-mail 5.13 Adres www  

  

 

6. Adres do korespondencji (uzupełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania) 

 
6.1 Województwo 6.2 Powiat 6.3 Gmina 

   

6.4 Ulica 6.5 Nr domu 6.6 Nr lokalu 6.7 Miejscowość 

    

6.8 Kod pocztowy 6.9 Poczta 6.10 Nr telefonu 6.11 Nr faksu 

    

6.12 Adres e-mail 6.13 Adres www  

  

7. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy (zgodnie z dokumentami rejestrowymi KRS 

lub innym) 

7.1 Imię i nazwisko 7.2 Stanowisko/Funkcja 

  

  

8. Dane pełnomocnika Wnioskodawcy (jeśli dotyczy) 

 

8.1 Nazwisko 8.2 Imię 8.3 Stanowisko/Funkcja 

   

 

8.4 Województwo 8.5 Powiat 8.6 Gmina 

   

8.7 Ulica 8.8 Nr domu 8.9 Nr lokalu 8.10 Miejscowość 

    

8.11 Kod pocztowy 8.12 Poczta 8.13 Nr telefonu 8.14 Nr faksu 

    

8.15 Adres e-mail 

 



71 
 

9. Dane osoby uprawnionej do kontaktu w sprawie wniosku: 

 

9.1 Imię i Nazwisko 9.2 nr tel. 9.3 adres e-mail 

   

 

 

 

 

 

III. DANE Z UMOWY O POWIERZENIE GRANTU 

 

1. Tytuł grantu  

 

2. Numer Umowy  

 

3. Data zawarcia 

Umowy 

 

 

4. Kwota pomocy z umowy przyznana dla 

całego grantu 

5. Kwota pomocy z umowy przyznana dla 

danego etapu grantu 

 

 

 

 

IV. DANE DOTYCZĄCE WNIOSKU O PŁATNOŚĆ 

 

1. Wniosek za okres  

od   -   -      do   -   -     
 

2. Koszty całkowite 

realizacji danego etapu  

 

3. Koszty kwalifikowalne 

realizacji danego etapu 

 

4. Koszty 

niekwalifikowane 

realizacji danego etapu  

 

5. Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu grantu 

Kwota pomocy ze środków EFRROW Kwota pomocy z publicznych środków krajowych 

  

 

 

V. OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY 

 
 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

 

Data:    Podpis:    Pieczęć: 
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Załącznik nr 1 do  

Wniosku o rozliczenie grantu 

 

   
 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GRANTU 

 
w ramach projektu grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania „Kraina wokół Lublina” 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”    

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  

kierowanego przez społeczność”  

 

 

 

 

 

I. Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej 

dokumentujących poniesione w ramach grantu koszty kwalifikowalne wraz z 

potwierdzeniami zapłaty.  

 
I. Zestawienie rzeczowo-finansowym z realizacji grantu 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

 
1.  Nazwa grantobiorcy/ 

imię i nazwisko 
 
 

2.  Nazwa jednostki 
organizacyjnej 
nieposiadającej 
osobowości prawnej, 
której grantobiorca 
użyczył osobowości 
prawnej (jeśli dotyczy) 

 

3.  Adres/siedziba 
grantobiorcy 

 

4.  Numer identyfikacyjny 
grantobiorcy 

 

5.  Dane osoby 
uprawnionej do 
kontaktu w sprawie 
grantu 

Imię i nazwisko nr. tel. e-mail 
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6.  Tytuł grantu  
 
 

7.  Okres realizacji grantu 
(od dnia podpisania 
umowy do dnia złożenia 
wniosku o płatność) 

 

od   -   -      do   -   -     
 

8.  Numer Umowy  
 

 

 

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU REALIZACJI GRANTU ORAZ 

ZAŁOŻONYCH WSKAŹNIKÓW 

 

 

1.  Zadania wykonane w 

ramach realizacji 

grantu (z podaniem ilości 

zakupionych środków trwałych, 
zrealizowanych warsztatów, 

wydarzeń, zakupionego sprzętu itp. 

– proszę posłużyć się liczbami) 

 

2.  Czy cel grantu został 

zrealizowany? 
Jeśli tak, w jaki sposób, dzięki 

jakim działaniom? 

 

3.  Poziom realizacji 

założonych 

wskaźników – proszę 

posłużyć się liczbami, np. liczba 
zrealizowanych wydarzeń/spotkań, 

wydanych publikacji. 

Wskaźniki produktu Wskaźniki rezultatu 

  

 

 

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA PONIESIONYCH WYDATKÓW 

 

1.  Całkowite poniesione 

wydatki  

 

……………………………………… 

2.  Wnioskowana kwota 

grantu – nie wyższa niż 

wskazana w Umowie o 

powierzenie grantu (zgodnie z 

poniesionymi kosztami realizacji 

grantu) 

 

 

 

………………………………………. 

3.  Wartość wkładu 

własnego 

 

………………………………………… 

4.  Uzasadnienie 

ewentualnych 

odchyleń 

 

 

 

IV. INFORMACJA O NAPOTKANYCH PROBLEMACH – jeśli wystąpiły proszę 

opisać, jeśli nie – wpisać „nie dotyczy”. 
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V. OŚWIADCZENIE GRANTOBIORCY 

 
 

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są zgodne z prawdą. 

 

Data:    Podpis:    Pieczęć: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 
 

Załącznik nr 2 Zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji grantu 

        

     

       

     

       
   

     
 

 
VIII. Zestawienie rzeczowo - finansowe 

     
 

 

     

   
         

     
 

Lp 
Wyszczególnienie 

zakresu 
rzeczowego 

 

 

Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) 
 

Mierniki rzeczowe 
 

Koszty kwalifikowalne operacji (w zł) 

jednostki  
miary 

ilość 
(liczba) 

cena 
jednostkowa 

(w zł) 

ogółem 
(iloczyn kolumny  

4 i kolumny 5) 
w tym VAT 

 
jednostki miary 

 
ilość (liczba) 

cena 
jednostkowa 

(w zł) 

ogółem 
(iloczyn 

kolumn 9 i 10) 

 
 

w tym VAT 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Koszty kwalifikowalne  

A (Nazwa grupy kosztów)      

1                  

suma A            

B (Nazwa grupy kosztów)  

4                  

suma B            

Suma I          

II Koszty kwalifikowalne  

A  Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie      

1                  

2                  

B  Koszty udostępnienia: gruntów, nieruchomości, towarów      

1                  
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Suma II          

III Koszty kwalifikowalne określone w Sekcji V.3 Planu finansowego      

1                  

Suma III          

  

Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II+III)          

           

     

           

     

        

     

    

     

 

 
Miejscowość, data 

  

Podpis 
wnioskodawcy/ 
osoby lub osób 

reprezentujących 
wnioskodawcę lub 

pełnomocnika 
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Załącznik nr 3 do wniosku o rozliczenie grantu 

Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących poniesione w ramach grantu koszty 

kwalifikowalne wraz z potwierdzeniami zapłaty. 

 

 

Lp. Numer 

dokumentu 

Nr 

księgowy  

dokumentu 

Nazwa i 

adres 

wystawcy 

NIP 

wystawcy 

Nr pozycji w 

dokumencie 

Pozycja z 

zestawienia 

rzeczowo-

finansowego 

Koszty 

kwalifikowalne  

W 

tym 

VAT 

Odchylenie 

kosztów (%) 

1          

2          

3          

4          

5          

6          
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Załącznik 10 do Regulaminu konkursu grantowego 

- umowa o powierzenie grantu 

 

 

 

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU  

NR ………………………………………… 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

      Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju w ramach inicjatywy LEADER” 

 Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju  lokalnego kierowanego przez 

społeczność” 
4
 

 

zawarta w ……………… w dniu  …………………. pomiędzy:  

………………….. z siedzibą w …………….., ul………….., ……….., wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru 

Stowarzyszeń i Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji, Publicznych Zakładów Opieki 

Zdrowotnej, pod numerem KRS ………………., oznaczenie Sądu Rejonowego, w którym przechowywane są akta 

rejestrowe: Sąd …………………..NIP: ………, zwaną dalej „LGD”, reprezentowaną przez:  

1) ……………………………………………… 

2) …………………………………………….., 

zwaną dalej „LGD”, 

a 

………………………. Zamieszkałą/ym/z siedzibą w ………………, ul……………., ……………….., zwaną/ym dalej 

„Grantobiorcą" 

razem zwanymi dalej „Stronami”  

 

§ 1 - Określenia i skróty 

Użyte w umowie o powierzenie grantu, zwanej dalej „umową”, określenia oznaczają: 

1. Rozporządzenie nr 1303/2013- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  

nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy  dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, 

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego  

i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347  

z 20.12.2013, str.320, z późn. zm.); 

2. Ustawa RLKS – ustawę z dnia z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz.U. poz.378); 

3. Ustawa PROW – ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. poz. 349); 

4. Ustawa PS – ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. poz. 1146, z późn. zm.); 

5. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 z późn. zm.); 

                                                           
4
 Zawarta na podstawie art.14  ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz.U. poz. 378).  
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6. Grantobiorca- podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 5 ustawy RLKS oraz art.35 ust.3 ustawy w zakresie 

polityki spójności, w związku z art. 17 ust. 4 ustawy RLKS;  

7. LEADER - Działanie LEADER w PROW 2014-2020; 

8. LGD – Lokalna Grupa Działania; 

9. LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność; 

10. PROW – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

11. Wniosek o powierzenie grantu – wniosek składany do LGD w ramach otwartego naboru,  

o którym mowa w art. 35 ust. 3 ustawy w zakresie polityki spójności, na realizację zadań służących 

osiągnięciu celu tego projektu grantowego, w związku z art. 17 ust. 4 ustawy LKS. 

§ 2 - Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest udzielenie przez LGD grantu, zwanego dalej „środkami 

finansowymi”.  

2. Przyznanie środków finansowych, polega na udzieleniu Grantobiorcy, wsparcia kapitałowego, zgodnie 

z wnioskiem o powierzenie grantu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Umowy.  

3. Grantobiorca otrzymuje środki finansowe na zasadach i warunkach określonych  

w niniejszej Umowie oraz załącznikach, które stanowią integralną część Umowy.  

4. Grantobiorca przyjmuje środki finansowe i zobowiązuje się do ich wykorzystania zgodnie z 

postanowieniami niniejszej Umowy, załącznikami do niej, Regulaminem przyznawania środków 

finansowych, przepisami ustawy RLKS, ustawy PROW, ustawy PS i innymi przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa oraz zestawieniem rzeczowo-finansowym środków finansowych stanowiącym 

załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.  

5. Grantobiorca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone wobec osób trzecich w 

związku z realizowaną zadania. 

6. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania, którego celem jest………. 

7. Zadanie zostanie zrealizowane w………………………………………………………………….. 

8. Grantobiorca zobowiązuje się do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu zgodnie z treścią 

wniosku o powierzenie grantu, o którym mowa w ust. 2. 

§ 3 - Finansowanie grantu i płatności 

 

1. Całkowita wartość grantu wynosi brutto/netto …..………… PLN (słownie: ………………… złotych ……./100). 

2.  Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi brutto/netto …….. PLN (słownie: ……..złotych 

…../100). 

3. Całkowita kwota środków finansowych wynosi nie więcej niż brutto/netto ………….. PLN (słownie: 

………………. złotych 00/100), co stanowi nie więcej niż………… % kosztów kwalifikowanych.   

4. Grantobiorca zobowiązuje się do wydatkowania wkładu własnego w wysokości: brutto/netto………….. 

PLN (słownie: ………………złotych 00/100) 
5
.  

5. LGD wypłaci Grantobiorcy kwotę środków finansowych, o których mowa w ust. 3 w następujący 
sposób: 

1) dotacja w wysokości 95% kwoty środków finansowych, tj. ……..............................PLN 

(słownie:................................. PLN), w terminie do dnia …………………..  po wniesieniu przez 

Grantobiorcę zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy, o którym mowa w § 5 ust. 2.  

2) płatności końcowej w formie refundacji poniesionych przez Grantobiorców całkowitych 
wydatków na realizację projektu grantowego, o których mowa  
w ust. 1 w wysokości nie większej niż 63,63% kwoty środków finansowych, tj. 
.......................PLN (słownie: ................................... PLN), w terminie 14 dni od dnia 
zatwierdzenia przez LGD całościowego rozliczenia wydatków objętych dofinansowaniem. 

                                                           
5
 Należy wykreślić jeśli nie dotyczy. 
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6. Wszystkie płatności będą dokonywane przez LGD w PLN na rachunek Grantobiorcy prowadzony w 

złotych polskich.  

7. Płatności będą dokonywane na rachunek bankowy Grantobiorcy nr…………….  prowadzony w 

Banku………………. 

8. W przypadku opóźnienia w przekazywaniu środków finansowych przez LGD, Grantobiorcy nie 

przysługuje prawo domagania się odsetek za opóźnioną płatność.  

9. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazywaniu środków finansowych, przekraczających 14 dni 

kalendarzowych, LGD zobowiązany jest poinformować Grantobiorcę, w formie pisemnej, o 

przyczynach opóźnień i prognozie przekazania płatności.  

10. Grantobiorca zobowiązuje się pokryć ze środków własnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w 

ramach projektu grantowego.  

11. Grantobiorca zobowiązuje się niefinansować kosztów kwalifikowanych operacji  

z innych środków publicznych zgodnie z warunkami przyznania pomocy. 

12. Grantobiorca zobowiązuje się do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków grantu 

w sposób przejrzysty zgodnie z zasadami określonymi  

w Programie, tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych transakcji związanych z grantem. 

13. Grantobiorca będący osobą fizyczną dołącza do umowy oświadczenie: 

1)  małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy/ 
o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej rozdzielności 
majątkowej

2
; 

 

§ 4 - Okres wydatkowania przyznanych środków finansowych  

 

1. Okres wydatkowania przyznanych środków finansowych ustala się następująco:  

1) rozpoczęcie wydatkowania środków finansowych   ………………….  

2) zakończenie wydatkowania środków finansowych ………………………….   

2. Grantobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić LGD o wszelkich okolicznościach, mogących 

zakłócić lub opóźnić wydatkowanie przyznanych środków finansowych.  

3. Termin zakończenia wydatkowania przyznanych środków finansowych określony  

w ust. 1 pkt 2 może zostać przedłużony na uzasadniony wniosek Grantobiorcy, złożony nie później niż 

w terminie 7 dni przed dniem, w którym zmiana Umowy  

w tym zakresie ma wejść w życie.  

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3 Grantobiorca zobowiązany jest dołączyć dokumentację 

niezbędną do jego prawidłowej oceny.  

5. W uzasadnionych okolicznościach LGD może wyrazić zgodę na przedłużenie terminu zakończenia 

wydatkowania środków finansowych określonego w ust. 1 pkt 2  

z własnej inicjatywy lub na wniosek Grantobiorcy niezależnie od terminu jego złożenia. 

6. Grantobiorca może zawiesić wydatkowanie przyznanych środków finansowych,  

w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub zagrażających ich dalsze wydatkowanie.  

7. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6 Grantobiorca zobowiązany jest 

niezwłocznie powiadomić o tym LGD oraz przedstawić wszelkie niezbędne informacje w tym zakresie. 

W takiej sytuacji Strony mogą dokonać zmiany terminu zakończenia wydatkowania środków 

finansowych określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli zawieszenie wydatkowania przyznanych środków 

finansowych może spowodować lub spowodowało konieczność przedłużenia zakończenia 

wydatkowania środków finansowych. 

8. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 6, LGD może rozwiązać Umowę zgodnie z 

§ 8.  

9. W przypadku, nie rozwiązania przez LGD Umowy, na zasadach  

o których mowa w ust. 8, Grantobiorca jest uprawniony do wznowienia wydatkowania przyznanych 
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środków finansowych po ustaniu okoliczności, o których mowa w ust.6, po uprzednim zawiadomieniu 

o tym fakcie LGD.  

 

§ 5 - Postanowienia szczegółowe dotyczące wypłaty środków finansowych  

 

1. Grantobiorca zobowiązuje się do wydatkowania środków finansowych zgodnie  

z Wnioskiem, o którym mowa w § 2 ust. 2, w zakresie zaakceptowanym przez LGD,  

z najwyższym stopniem staranności, w sposób zapewniający uzyskanie jak najlepszych wyników i z 

dbałością wymaganą przez najlepszą praktykę w danej dziedzinie oraz zgodnie z niniejszą Umową, 

przepisami powszechnie obowiązującymi i Regulaminem przyznawania środków finansowych. 

2. Warunkiem wypłaty środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 3 jest wniesienie przez 

Grantobiorcę zabezpieczenia w postaci weksla in blanco  

z poręczeniem wekslowym (awal),opiewającego na kwotę przyznanych środków finansowych, o 

których mowa w § 3 ust. 3 najpóźniej w dniu podpisania niniejszej Umowy i utrzymanie go co najmniej 

przez okres, o którym mowa w § 6 ust. 6   

z zastrzeżeniem, że LGD może wykorzystać zabezpieczenie również po upływie tego okresu jeżeli zajdą 

okoliczności uzasadniające skorzystanie z zabezpieczenia.  

3. Warunkiem wypłaty płatności końcowej, o której mowa w § 3 ust. 5 pkt 2  jest: 

1) wydatkowanie środków finansowych, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa  
w § 2 ust. 2, w zakresie zaakceptowanym przez LGD, zestawieniem rzeczowo-finansowym 
wydatkowania środków finansowych; 

2)  złożenie w terminie 20 dni kalendarzowych, od dnia o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 
szczegółowego zestawienia poniesionych wydatków, których zakup został dokonany ze 
środków finansowych wraz z dokumentami potwierdzającymi realizację operacji, zgodnie z 
zestawieniem rzeczowo-finansowym (w uzasadnionych przypadkach LGD może na wniosek 
Grantobiorcy lub z własnej inicjatywy wyrazić pisemną zgodę na złożenie zestawienia wraz z 
wymaganymi dokumentami w innym, późniejszym terminie), takimi jak:  

a) kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o równoważnej wartości dowodowej, 
b) kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonanie prac, 
c) kopie wyciągów bankowych z rachunku Grantobiorcy lub przelewów bankowych 

potwierdzających dokonanie płatności, 
d) kopie innych dokumentów potwierdzających prawidłową realizację operacji, zgodnie z 

zestawieniem rzeczowo – finansowym; 
e) oświadczenie o dokonaniu zakupów towarów lub usług zgodnie  

z wnioskiem o przyznanie grantu; 
f) sprawozdanie z realizacji grantu; 
g) kartą wkładu niepieniężnego; 

3) osiągnięcie wynikających z wniosku o przyznanie grantu wskaźników produktu i rezultatu;  

4) przeprowadzenie przez LGD kontroli na miejscu realizacji operacji w celu zbadania czy 

operacja została zrealizowana zgodnie z wnioskiem o przyznanie grantu, o którym mowa w § 

2 ust. 2, w zakresie zaakceptowanym przez Radę; 

5) potwierdzenie przez LGD w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji operacji lub 

usunięcie nieprawidłowości; 

6) akceptacja przez LGD przekazanego przez Grantobiorcę zestawienia poniesionych wydatków 
wraz z dokumentami potwierdzającymi  
i uzasadniającymi prawidłową realizację operacji, zgodnie z zestawieniem rzeczowo-
finansowym; 

7) akceptacji przez LGD sprawozdania z realizacji operacji; 
8) dostępność środków na rachunku bankowym LGD. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 Grantobiorca zobowiązany jest przygotować z 

uwzględnieniem następujących wymogów:  
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1) szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków musi być przygotowane na podstawie 

dokumentów potwierdzających poniesione wydatki, których data sprzedaży, płatności i 

wystawienia nie może być wcześniejsza niż data rozpoczęcia wydatkowania środków 

finansowych, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt.1 i późniejsza niż data zakończenia wydatkowania 

środków finansowych, zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 2;  

2) w przypadku kosztów poniesionych w walutach obcych w szczegółowym zestawieniu 

poniesionych wydatków, należy podać kwotę przeliczoną na PLN po faktycznym kursie 

obowiązującym w dniu dokonania płatności; 

3)  kopie wszystkich dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 muszą być oznaczone datą i 

potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Grantobiorcę.  

5. W przypadku stwierdzenia braków formalnych bądź niezgodności w złożonym szczegółowym 
zestawieniu poniesionych wydatków oraz sprawozdaniu, o których mowa w ust. 3 pkt 2 z wnioskiem o 
przyznanie grantu,  o którym mowa w § 2 ust. 2, LGD wzywa Grantobiorcę do ich uzupełnienia lub 
złożenia dodatkowych wyjaśnień  
w wyznaczonym terminie. 

6. Niezłożenie przez Grantobiorcę wyjaśnień, o których mowa w ust. 5 lub nie usunięcie braków 
powoduje wstrzymanie przekazania płatności końcowej i konieczność zwrotu całości środków 
finansowych na zasadach określonych w niniejszej Umowie. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Grantobiorca zobowiązany jest zwrócić otrzymane środki 

finansowe wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, naliczanych za okres od dnia 

otrzymania środków finansowych,  

o których mowa w § 3 ust. 6, do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy LGD nr …………… prowadzony w 

banku ………… w terminie 7 dni roboczych od dnia określonego przez LGD.  

8. LGD  po dokonaniu weryfikacji przekazanego przez Grantobiorcę szczegółowego zestawienia 

poniesionych wydatków, poświadczeniu wysokości i prawidłowości poniesionych wydatków 

kwalifikowalnych ujętych w ww.  zestawieniu, zatwierdza wysokość kwoty do wypłaty i przekazuje 

Grantobiorcy pisemną informację w tym zakresie. W przypadku rozbieżności między kwotą 

wnioskowaną przez Grantobiorcę do wypłaty a wysokością środków finansowych zatwierdzoną do 

wypłaty, LGD załącza do informacji uzasadnienie. 

9. Jeżeli Grantobiorca nie dokona zwrotu nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych środków 
finansowych w wyznaczonym przez LGD terminie, LGD  dokonuje potrącenia nieprawidłowo 
wykorzystanych lub pobranych środków finansowych wraz  
z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych z kwoty płatności końcowej. 

10. W przypadku gdy kwota nieprawidłowo wykorzystanych lub pobranych środków finansowych jest 
wyższa niż kwota pozostała do refundacji lub nie jest możliwe dokonanie potrącenia, a Grantobiorca 
nie dokonał w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 7, LGD  podejmie czynności 
zmierzające do odzyskania należnego dofinansowania, z wykorzystaniem dostępnych środków 
prawnych,  
w szczególności zabezpieczenia, o którym mowa w § 5 ust. 2. Koszty czynności zmierzających do 
odzyskania nieprawidłowo wykorzystanego dofinansowania obciążają Grantobiorcę. 

 

§ 6 – Monitoring i kontrola 

 

1. Grantobiorca jest zobowiązany poddać się monitoringowi i kontroli LGD oraz innych uprawnionych 

organów w zakresie prawidłowości wydatkowania środków finansowych.  

2. Główny obowiązek monitorowania i kontroli w zakresie prawidłowości wydatkowania środków 

finansowych spoczywa na LGD.  

3. Grantobiorca jest zobowiązany zapewnić podmiotom, o których mowa w ust. 1 prawo wglądu we 

wszystkie dokumenty, w tym dokumenty elektroniczne związane z realizacją operacji, przez cały okres 

ich przechowywania określony w § 6 ust. 6. 
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4. Grantobiorca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić LGD  

o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić lub opóźnić  realizację wydatków na realizację grantu.  

5. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie 

stwierdzone, że Grantobiorca wykorzystał całość lub część przyznanych środków finansowych 

niezgodnie z przeznaczeniem, bez zachowania odpowiednich procedur lub pobrał całość lub część 

przyznanych środków finansowych w sposób nienależny albo w nadmiernej wysokości, zobowiązany 

jest on do zwrotu tych środków odpowiednio w całości lub w części wraz z odsetkami w wysokości jak 

dla zaległości podatkowych, naliczanych za okres od dnia otrzymania środków finansowych, o których 

mowa w § 2 ust. 1, do dnia ich zwrotu na rachunek bankowy LGD, w terminie i na rachunek wskazany 

przez LGD w § 5 ust. 7.  

6. Grantobiorca zobowiązany jest przechowywać dokumentację związaną z przyznanymi środkami 

finansowymi przez okres 5 lat, licząc od dnia wypłaty płatności końcowej.   

7. LGD
 
może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 6, informując o tym Grantobiorcę na piśmie przed 

upływem tego terminu. 
 

§ 7 - Zmiana umowy 

 

1. Wszelkie zmiany Umowy, wymagają aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności z 

zastrzeżeniem ust. 6.  

2. Jeżeli wniosek o zmianę Umowy pochodzi od Grantobiorcy, musi on przedstawić ten wniosek LGD nie 

później niż w terminie 14 dni kalendarzowych przed dniem,  

w którym zmiana ta powinna wejść w życie.  

3. Zasada, o której mowa w ust. 2 nie dotyczy sytuacji, gdy niezachowanie terminu,  

o którym mowa w ust. 2 nastąpi z przyczyn niezależnych od Grantobiorcy lub została zaakceptowana 

przez LGD.  

4. W uzasadnionych okolicznościach LGD może wyrazić zgodę na zmianę Umowy na wniosek 

Grantobiorcy niezależnie od terminu jego złożenia. 

5. Zmiany dotyczące przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami wydatków ujętych w 

zaakceptowanym przez LGD zestawieniu rzeczowo-finansowym wydatkowania środków finansowych, 

dopuszczalne są do wysokości nie przekraczającej 10 % zakładanej wartości wydatku.  

6. Zmiany, o których mowa w ust. 5 nie wymagają sporządzania aneksu do niniejszej Umowy, a jedynie 

poinformowania LGD w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia 

zmian.  

7. W przypadku pozostałych zmian do zestawienia rzeczowo – finansowego (tj. przekraczających 10% 

zakładanej wartości wydatku), wymagana jest wcześniejsza akceptacja LGD, który odpowiada za 

prawidłową realizację umowy.  

8. Obowiązki i prawa wynikające z umowy oraz związane z nią płatności nie mogą być przenoszone na 

rzecz osoby trzeciej.  

 

§ 8 - Rozwiązanie umowy 

 

1. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzydziestodniowego 

terminu wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.  

2. LGD może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, gdy Grantobiorca:  

1) nie wypełni, bez usprawiedliwienia, jednego ze swych zobowiązań przewidzianych niniejszą 

Umową lub załącznikami do niej i po otrzymaniu pisemnego upomnienia nadal ich nie wypełnia 

lub nie przedstawi w okresie 7 dni stosownych wyjaśnień;  

2) przedstawi fałszywe lub niepełne oświadczenia w celu uzyskania środków finansowych; 



84 
 

3) dopuści się nieprawidłowości finansowych; 

4) naruszy przepisy prawa powszechnie obowiązującego, przepisy programowe dotyczące 

Działania, w ramach którego otrzymuje wsparcie finansowe, przepisy dla niniejszego projektu 

ustanowione przez LGD;  

5) w sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 6.  

3.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1 oraz ust. 2, gdy rozwiązanie Umowy nastąpi po otrzymaniu 

środków finansowych, o których mowa w § 2 ust. 2 Grantobiorca zobowiązany jest zwrócić w całości 

otrzymane środki finansowe wraz z odsetkami w wysokości jak dla zaległości podatkowych, 

naliczanych za okres od dnia otrzymania środków finansowych, do dnia ich zwrotu na rachunek 

bankowy LGD nr ……………………… prowadzony w banku ……………. w terminie 7 dni kalendarzowych od 

dnia rozwiązania Umowy.   

4. W przypadku gdy Gratobiorca nie dokona w wyznaczonym terminie zwrotu, o którym mowa w ust. 3 

oraz w § 5 ust. 7, LGD podejmie czynności prawne zmierzające do odzyskania należnych środków 

finansowych. Koszty czynności zmierzających do odzyskania nieprawidłowo wykorzystanych środków 

finansowych obciążą Grantobiorcę. 

 

§ 9 – Obowiązki informacyjne 

  

1. LGD zobowiązuje się do udzielenia Grantobiorcy wszelkich informacji nt. możliwości prowadzenia 

przez niego działań informacyjno-promocyjnych, w tym trwałego  

i widocznego informowania o źródłach finansowania operacji objętej Umową.
6
 

2. Grantobiorca zobowiązuje się do stosowania Księgi wizualizacji znaku Programu.  

 

§ 10 - Prawo właściwe i właściwość sądów 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego. 

2. Wszelkie spory między LGD  a Grantobiorcą związane z realizacją niniejszej Umowy podlegają 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby LGD.  

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla LGD oraz jednym dla 

Grantobiorcy.  

 

§ 11 - Korespondencja 

 

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej Umowy będzie prowadzona  

w formie pisemnej z powołaniem na numer i datę zawarcia Umowy. Korespondencja będzie kierowana na 

poniższe adresy:  

Do LGD:   

 

 

Do Grantobiorcy:   

§ 12 - Załączniki 

 

Załącznik 1: Wniosek/ kopia wniosku Grantobiorcy o powierzenie  grantu wraz z załącznikami.  

Załącznik 2: Zestawienie rzeczowo – finansowe wydatkowania środków finansowych. 

Załącznik 3: Oświadczenie Grantobiorcy o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na 

podstawie art.35 ust.5 oraz ust.6 rozporządzenia delegowanego nr 640/2014 

                                                           
6
 Powyższe działania realizowane są poprzez m.in. oznaczenie zakupionego sprzętu i wyposażenia oraz 

oznaczenie pomieszczeń, w których operacja jest realizowana. 
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Załącznik  4 : Oświadczenie Grantobiorcy o niepodleganiu zakazowi dostępu do środków publicznych o których 

mowa w art.5 ust.3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 0 finansach publicznych, na podstawie prawomocnego 

orzeczenia sądu. 

 

Załącznik 5 : Oświadczenie Grantobiorcy o niewykonywaniu działalności gospodarczej(w tym działalności 

zwolnionej spod rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). 

 

Załącznik 6: Oświadczenie małżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy albo o niepozostawaniu w związku 

małżeńskim, albo o ustanowieniu rozdzielności majątkowej
7
. 

 

 

 

 

Grantobiorca 

 

                               LGD 

  

 

[podpis] 

 

 

[podpis] 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Dotyczy sytuacji, gdy Grantobiorcą jest osoba fizyczna.    
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Załącznik nr 3 do Umowy o powierzenie grantu  

 

 

 

Nazwa i adres Grantobiorcy     (Miejscowość  i data) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

 

 

W związku z przyznaniem ……(nazwa Grantobiorcy)……. dofinansowania  

ze środków ………………………………………………………………………………………………………………………….. na realizację 

……………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, iż ( nazwa Grantobiorcy )
 

niepodlegania wykluczeniu z ubiegania się  

o finansowanie na podstawie art.35 ust.5 oraz ust.6 rozporządzenia delegowanego nr 640/2014 

 

 

 

  

 

.………………………… 

(podpis i pieczęć) 
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Załącznik nr 4  do Umowy o powierzenie grantu  

 

 

Nazwa i adres Grantobiorcy     (Miejscowość  i data) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

 

 

 

W związku z przyznaniem ……(nazwa Grantobiorcy)……. dofinansowania  

ze środków ………………………………………………………………………………………………………………………….. na realizację 

……………………………………………………………………………………………………………… oświadczam, że nie orzeczono wobec 

mnie zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 15.06.2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769).  

 

 

 

  

 

.………………………… 

(podpis i pieczęć) 
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Załącznik nr 5  do Umowy o powierzenie grantu  

 

 
 
Nazwa i adres Grantobiorcy     (Miejscowość  i data) 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

W związku z przyznaniem ……(nazwa Grantobiorcy)…………………………………... dofinansowania  

ze środków ………………………………………………………………………………………………………………………….. na realizację 

…………………………………………………………………….…………………………………………………… oświadczam, że nie wykonuję 

działalności gospodarczej w rozumieniu Ustawy z 02.07.2004  

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2015, poz. 584, z późn. zm)ani nie deklaruję jej podjecia w związku 

z realizacją niniejszego zadania. 

 

 

 

.………………………… 

(podpis i pieczęć) 
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Załącznik nr 6  do Umowy o powierzenie grantu  

 

 
    (Miejscowość  i data) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

Ja niżej podpisany/a  ...................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a  ...................................................................................................................  

(adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym         .........................................................................................................  

wydanym przez  ...................................................................................................................  

świadomy/a odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 

oświadczam, 

 

że wyrażam zgodę na zawarcie umowy o powierzenie grantu przez LGD „……..” z moim współmałżonkiem 

………………………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko Grantobiorcy). 

Jednocześnie oświadczam, że pozostaję z nim/niepozostaję * w ustanowieniu rozdzielności majątkowej. 

 

 

.………………………… 

(podpis i pieczęć) 
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Załącznik nr 6a  do Umowy o powierzenie grantu  

 

Nazwa i adres Grantobiorcy     (Miejscowość  i data) 

 

 

Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim 

 

Ja niżej podpisany/a  ...................................................................................................................  

(imię i nazwisko) 

zamieszkały/a  ...................................................................................................................  

(adres zamieszkania) 

legitymujący/a się dowodem osobistym         .........................................................................................................  

wydanym przez  ...................................................................................................................  

świadomy/a odpowiedzialności cywilnej za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą 

 

oświadczam, 

 

iż na dzień ……………….. nie pozostaję w związku małżeńskim. 

 

 (Imię i nazwisko)  (Podpis) 

 

 

 


