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Co to jest projekt grantowy?

 to operacja, w ramach której LGD udziela innym 

podmiotom wybranym przez LGD /grantobiorcom/ 

grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu 

tej operacji.

 Zadania grantowe od początku do końca będą

weryfikowane, kontrolowane, monitorowane oraz

rozliczane przez Lokalną Grupę Działania.



Jakie projekty grantowe będą 

realizowane przez LGD?

 LGD planuje zrealizować 5 projektów grantowych o łącznej wartości 270 tys.

zł każdy, przy czym wartość pojedynczego grantu nie będzie wyższa niż 50

tys. złotych oraz nie niższa niż 5 tys. złotych. Projekty grantowe będą miały

następującą tematykę przewodnią:

 1) lokalne dziedzictwo kulturowe; 

 2) mała infrastruktura sportowo – rekreacyjna; 

 3) publikacje z obszaru historii, kultury i promocji walorów obszaru; 

 4) podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych; 

 5) kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w 

zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. 



Harmonogram ogłaszania naborów na 

poszczególne granty.

II półrocze 2017 roku nabór na:

 1) lokalne dziedzictwo kulturowe; 

 2) mała infrastruktura sportowo – rekreacyjna; 

 3) publikacje z obszaru historii, kultury i promocji walorów obszaru;

I półrocze 2018 nabór na:

 1) podnoszenie kompetencji społeczności lokalnych;

 2) kształtowanie postaw i podnoszenie wiedzy lokalnych społeczności w 

zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. 



Pomoc na operację jak i zadanie objęte 

grantem może być przyznana w 

zakresie:
 wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej

 w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 
wykorzystaniem rozwiązań

innowacyjnych;

 zachowania dziedzictwa lokalnego; /pod warunkiem że zadanie ma służyć 
zaspokojeniu

potrzeb społeczności lokalnej/

 budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej; /zadanie ma służyć 
zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej/



 promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

/pod warunkiem że, operacja w tym zakresie:/

1) nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych;

2) nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia

inicjującego cykl



Kto może starać się o przyznanie pomocy w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020 dla zadań grantowych? 

 O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

1. Osobą fizyczną, jeżeli:

 jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

 jest pełnoletnia,

 ma miejsce zamieszkania na terenie wiejskim objętym LSR –
w przypadku, gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej,

2. Osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

3. Jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się
na obszarze wiejskim objętym LSR,

4. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którą
reprezentuje jednostka macierzysta (oddział, sekcja, koło, inne)



Wsparcie na wdrażanie LSR – c.d.

 Beneficjent nie może wykonywać działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy,

który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki

organizacyjne takie jak sekcje lub koła pomoc jest wypłacana nawet gdy:

- siedziba lub oddział osoby prawnej znajduje się poza obszarem wiejskim LSR, jeżeli obszar

działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym

LSR, a realizacja zadania na które udzielono grantu jest związana z przedmiotem działalności danej

jednostki organizacyjnej

- grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które jest udzielany

grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem

działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy.

 Beneficjent musi posiadać numer ewidencyjny w krajowym systemie ewidencji producentów.

 Beneficjent musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której będzie realizowana
operacja o charakterze inwestycyjnym na okres co najmniej 5 lat od wypłaty płatności końcowej
na rzecz LGD w ramach rozliczenia końcowego projektu grantowego przez LGD.



Wsparcie na wdrażanie LSR – c.d.

Beneficjent (grantobiorca) musi wykazać, że:

 posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do

operacji, którą zamierza realizować, lub

 posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza

realizować, lub

 posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza

realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

 wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza

realizować;



Jak wygląda finansowanie grantu?

 Wartość jednego zadania (koszty całkowite) służącego 
osiągnieciu celu projektu grantowego koordynowanego przez 
LGD nie może być wyższa niż 50 tys. zł. oraz niższa niż 5 tys. 
zł. 

 Maksymalna wysokość jednego grantu udzielonego na realizację 
zadania wynosi 50 tys. zł.

 Limit przypadający na 1 grantobiorcę w ramach projektów 
grantowych LGD wynosi 100 tys. zł.

 Maksymalna intensywność wsparcia na realizację zadania 
zadania - 90% kosztów kwalifikowalnych

 Dofinansowanie dla jednostek sektora finansów publicznych 
wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych.



W jakim terminie realizowany może być 

grant?

 Zadanie objęte udzielonym grantem może być realizowane nie więcej niż

w 2 etapach, a realizacja zadania oraz złożenie wniosku o płatność

końcową grantu musi nastąpić w terminie 1 roku od dnia zawarcia umowy o

powierzenie grantu. Gdy zadanie realizowane jest w 2 etapach - kwota

grantu wypłacana jest w 2 transzach.



Koszty kwalifikowalne (koszty można ponosić po podpisaniu 

umowy):

1. Ogólne (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji, w tym przypadku koszty mogą być poniesione od 

dnia 1.01.2014r.),

2. Zakup robót budowlanych lub usług,

3. Zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakup patentów, 

licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub 

znaków towarowych,

4. Najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5. Zakup nowych maszyn lub wyposażenia (dopuszczalny zakup używanych 

maszyn lub wyposażenia, stanowiącego eksponaty – w przypadku operacji w 

zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego).



Koszty kwalifikowalne – c.d.:
7. Zakup rzeczy innych niż w punktach 5 i 6, w tym materiałów,

8. Wynagrodzenia i inne świadczenia, o których mowa w Kodeksie Pracy – tylko
w przypadku działań: Inkubator przetwórstwa lokalnego i Krótkie łańcuchy
żywnościowe

9. Podatek VAT (dla podmiotów, które nie są płatnikami tego podatku i nie mogą
go odzyskać).

 Koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji i musza być niezbędne do
osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.

 Koszty kwalifikowalne operacji nie mogą być współfinansowane z innych źródeł
publicznych (nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji
pożytku publicznego będących organizacjami pozarządowymi, o ile koszty
kwalifikowalne nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu
Spójności lub jakiegokolwiek innego unijnego instrumentu finansowego).

 Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej
własnością lub współwłasnością podmiotu lub podmiot posiada udokumentowane
prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku
o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres
podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji – 5 lat od dnia wypłaty
płatności końcowej na rzecz LGD.



Projekty grantowe – c.d.:

Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego:

 posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze 

podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub

 posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza 

realizować, lub

 posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które 

zamierza realizować, jeżeli jest osoba fizyczną, lub

 wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które 

zamierza realizować



Planowane projekty grantowe do 

ogłoszenia w 2017 r.:

Nr. Nazwa przedsięwzięcia Pula 

naboru w 

ramach

grantu

Zakładany do osiągnięcia w LSR 

wskaźnik

produktu w ramach danej puli 

naboru

1. Projekty edukacyjne, ekologiczne oraz z 

obszaru ochrony, zachowania i/lub promocji 

dziedzictwa lokalnego 

270 000 zł 12- Liczba podmiotów działających w 

sferze ochrony, zachowania i/lub 

promocji dziedzictwa lokalnego, 

które otrzymały wsparcie w ramach 

realizacji LSR 

2. Projekty edukacyjne, ekologiczne oraz z 

obszaru ochrony, zachowania i/lub promocji 

dziedzictwa lokalnego 

270 000 zł 10-Liczba publikacji z zakresu 

ochrony, zachowania i/lub promocji 

dziedzictwa lokalnego

3. Tworzenie lub rozwój miejsc sportu i 

rekreacji 

270 000 zł 6- Liczba wybudowanych / 

rozbudowanych / zaadaptowanych 

obiektów pełniących funkcje 

sportowo- rekreacyjne 



Jak wygląda aplikowanie o środki 

finansowe na grant?

 Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów wraz z kompletem 

dokumentacji aplikacyjnej i szczegółowymi warunkami udzielenia wsparcia –

pojawi się na stronie www.koronakrakowa.pl co najmniej 14 dni przed 

rozpoczęciem przyjmowania wniosków- AKTUALNOŚCI

 Składanie wniosków - będzie możliwe przez 14 dni trwania naboru 

(określone w ogłoszeniu) odbywać się poprzez wypełnienie w generatorze 

elektronicznym i złożenie w systemie lgd.witkac.pl (POP). Następnie w celu 

autoryzacji wniosku wnioskodawca w terminie naboru musi złożyć 

wygenerowany z systemu i podpisany przez upoważnione osoby wniosek wraz 

z załącznikami w biurze LGD.

 Wnioski składane są tylko i wyłącznie w terminie wskazanym w ogłoszeniu 

o naborze.



Jak wygląda aplikowanie o środki 

finansowe na grant?- c.d.

 Ocena i wybór Grantobiorców przez Radę PLGD - do 45 dni od dnia następującego po 
ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego naboru (wraz z procedurą 
odwoławczą).

 Ocena i wybór grantobiorców przez LGD - są dokonywane pod kątem   

 realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR poprzez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników,

 zgodności z Programem, w tym, z obowiązującymi w ramach naboru warunkami udzielenia 
wsparcia oraz formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków,

 zgodności z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

 złożenia wniosku o przyznanie pomocy w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu 
o naborze wniosków.

 Jeśli operacja zostanie uznana za zgodną z LSR podlega ocenie pod kątem zgodności z 
kryteriami wyboru grantobiorców. Kryteria wyboru będą udostępnione na stronie 
internetowej www.koronakrakowa.pl oraz w biurze LGD. W przypadku gdy kilka operacji 
uzyska w wyniku oceny jednakową liczbę punktów o miejscu na liście decyduje data i godzina 
wpływu papierowej wersji wniosku do biura LGD

file://nas1/public/LSR 2014-2020/Dokumentacja Rady/Kryteriadla grantobiorców 08.2017.doc


 Opracowanie wniosku o przyznanie pomocy przez LGD i złożenie go do oceny 
przez Samorząd Województwa Małopolskiego (SWM).

 Podpisanie umów o powierzenie grantów z wybranymi przez Radę 
grantobiorcami – po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku LGD na realizację projektu 
grantowego i podpisaniu umowy między SWM a PLGD na realizację projektu 
grantowego obejmującego zadania wybrane do .finansowania

 Wniosek o płatność grantu oraz sprawozdanie merytoryczne – składany jest
przez grantobiorcę po zrealizowaniu operacji, rozpatrywany jest przez LGD w
terminie 21 dni od dnia jego złożenia.

 Uzupełnienia do wniosku na prośbę LGD należy złożyć w terminie do 7 dni

 Wypłata środków finansowych - kwota grantu lub jego transza wypłacana jest w
wysokości wynikającej z zatwierdzonego wniosku o płatność LGD
w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia WOP– uzupełnienia wstrzymują bieg w/w
terminu.



Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa

 GODZINY PRACY BIURA: 

Pn- Pt. 7.30-15.30

 KONTAKT: 

ul. Jana Długosza 36(budynek Zespołu Szkół) 

32-091 Raciborowice

 Tel. 12 346 43 12, 664 067 821; 

 e-mail:info@koronakrakowa.pl; 

 www.koronakrakowa.pl



Dziękujemy za uwagę!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Europa inwestująca w obszary wiejskie

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

Prezentacja opracowana przez pracowników biura LGD Stowarzyszenie Korona 

Północnego Krakowa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

działania 19. „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, 

poddziałanie 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-

2020


