Załącznik nr 6 do Regulaminu Rady LGD
PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW GRANTOWYCH.
Część I. Wybór grantobiorców.
ODPOWIEDZIALNY
(O)/ ZASADY (Z)/
ODWOŁANIA DO
INNYCH PROCEDUR
(P)

CZYNNOŚCI

1. Ogłoszenie konkursu.
(O) Zarząd LGD/ Biuro 1.1.
Zasady ogłaszania konkursu na Projekty Grantowe są zgodne z Procedurą wyboru wniosków o udzielenie
LGD
wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii”
(P) Ogłoszenia zgodnie z (wnioski oceniane przez samorząd województwa) – konkursy otwarte – dalej „Konkurs otwarty”. Zasady ogłaszania
procedurą KO – punkt 1
Projektów grantowych są zgodne z ustawą o RLKS, w którym LGD udziela innym podmiotom grantów będącymi
środkami finansowymi programu powierzonymi przez LGD grantobiorcom
1.2.
Nie ma możliwości zmiany treści ogłoszenia o naborze wniosków o powierzenie grantów oraz kryteriów
wyboru Grantobiorców i ustalonych w odniesieniu do naboru wymogów, po ich zamieszczeniu na stronie internetowej
LGD.
1.3.
Procedura jest dokumentem jawnym, opublikowanym na stronie www.lgd.krainadolnegopowisla.pl
1.4.
Osobą, której zadaniem będzie czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawności
dokumentacji i zgodności formalnych wynikających z niniejszej procedury oraz innych dokumentów wewnętrznych
regulujących proces oceny wniosków, jest Kierownik Biura LGD Kraina Dolnego Powiśla.
2. Nabór wniosków.
(O) Biuro LGD
2.1. Wykaz niezbędnego minimum informacji, które należy zawrzeć we wniosku – załącznik nr 1 do niniejszej
procedury.
2.2. Sposób składania wniosku przez grantobiorcę:
a) Wniosek wraz z załącznikami składany jest do biura LGD, na adres wskazany w ogłoszeniu o naborze wniosków
bezpośrednio przez grantobiorcę, czyli:
- osobiście albo
- przez pełnomocnika albo
- przez osobę upoważnioną.
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zgodne z wykazem
dla
Konkursu
grantowego

Załącznik nr 1 –
zakres wniosku na
konkurs grantowy

(Z) Zasada
wniosku.

(O) Biuro LGD

b) Wniosek wraz z załącznikami należy ponadto złożyć w wersji elektronicznej w systemie (załączniki w PDF, jeśli
dotyczy).
2.3. Potwierdzenie złożenia wniosku odbywa się zgodnie z procedurą dla projektów składanych w ramach Konkursu
Otwartego.
2.4. Termin złożenia wniosku uważa się za zachowany, jeśli data wpisana przez LGD (potwierdzająca złożenie
wniosku) nie jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia naboru i późniejsza niż dzień zakończenia terminu naboru
wniosków. W przypadku pomyłek – potwierdzeniem złożenia wniosku w terminie jest również data rejestracji
w rejestrze prowadzonym przez LGD.
wycofania 2.5. Dopuszcza się możliwość wycofania wniosku przez grantobiorcę w następującym trybie:
2.5.1. Grantobiorca ma obowiązek pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku lub innej deklaracji
2.5.2. Biuro LGD zachowuje w dokumentacji konkursowej kopie wycofanych dokumentów oraz oryginał wniosku o
jego wycofanie.
2.5.3. Biuro LGD zwraca wycofany wniosek wraz z załącznikami grantobiorcy bezpośrednio lub korespondencyjnie,
pozostawiając potwierdzenie dokonanego zwrotu (załącznik nr 2 – wzór pisma o zwrocie wycofanego wniosku
wraz z załącznikami).
2.5.4. Po wycofaniu wniosku wraz z załącznikami grantobiorca znajdzie się w sytuacji sprzed jego złożenia. Wniosek
skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Podmiot, który złożył, a następnie skutecznie
wycofał wniosek, będzie traktowany jakby tego wniosku nie złożył.

Załącznik nr 2 –
pismo o zwrocie
wycofanego
wniosku.

3. Wstępna ocena wniosków.
3.1. Wstępnej oceny wniosków dokonuje Biuro LGD w następującym zakresie:
a) Biuro LGD wprowadza w system listy nazwisk opiekunów wniosków z ramienia biura LGD.
b) System przydziela opiekuna/ów dla każdego wniosku.
c) Opiekun ocenia w systemie wnioski pod kątem spełnienia kryteriów dostępu określonych w ogłoszeniu o naborze:
- złożenia wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
- zgodności operacji z zakresem tematycznym, określonym w umowie o przyznanie pomocy na realizację projektu
grantowego.
- Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki,
- Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania, zgodne z umową o przyznaniu pomocy na realizację
projektu grantowego,
- Planowana kwota grantu jest zgodna ze wskazaną w ogłoszeniu wysokością kwoty pomocy lub intensywności
pomocy, oraz czy dla wniosków składanych przez jst jednostki sektora finansów publicznych jest na poziomie 63,63%. Załącznik nr 3 –
3.2. Biuro może wezwać grantobiorcę do uzupełnienia bądź wyjaśnienia wniosku w zakresie wskazanych powyżej wezwanie
do
kryteriów dostępu (wzór wezwania stanowi załącznik nr 3 do niniejszych procedur).
uzupełnienia bądź
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3.3. Grantobiorca dostarcza bezpośrednio wyjaśnienia bądź uzupełnienia do wniosku w zakresie spełniania kryteriów
dostępu najpóźniej w ciągu 7 dni od daty otrzymania wezwania do uzupełnień.
3.4. Powstaje lista wniosków spełniających kryteria dostępu, które przechodzą do kolejnego etapu oceny.
3.5. Biuro LGD, analizując złożone wnioski dokonuje wstępnej oceny zgodności z PROW, odpowiadając na pytania
zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej procedury (pytania są zgodne z obowiązującymi Wytycznymi w zakresie
jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 (dalej: „Wytyczne”).
3.6. Zadaniem biura LGD jest wskazanie, które operacje wymagają uzupełnienia lub wyjaśnień w zakresie oceny
zgodności z PROW. W tym celu biuro wypełnia dla każdego z wniosków odpowiednią tabelę, która zostanie
przekazana Radzie jako materiał pomocniczy przy ocenie wniosku (Załącznik nr 5 – lista operacji wymagających
wyjaśnień uzupełnień po ocenie zgodności z PROW dokonanej przez Biuro LGD).

4. Ocena wniosków przez Radę LGD. Posiedzenie Rady LGD.
(O) Biuro LGD/ Rada LGD 4.1. Wprowadzenie przez Biuro LGD w system danych członków Rady LGD oraz wygenerowanie danych
(P) stosujemy procedurę dostępowych.
KO punkt 4., 5. Z 4.2. Wysłanie informacji elektronicznej do członków Rady zawierającej (2-3 dni przed posiedzeniem):
uwzględnieniem rozwiązań
a) informację o złożonych wnioskach,
zastosowanych w niniejszej
b) wynikach wstępnej weryfikacji kryteriów dostępu,
procedurze.
c) wynikach wstępnej oceny zgodności z PROW,
d) dane dostępowe do systemu, w którym można zapoznać się z wnioskami.
e) informację, jak należy wygenerować deklaracje bezstronności – dane o wyłączeniach pozostają w systemie.
(Z) Zasady:
4.3. Posiedzenie Rady (w zakresie dotyczącym oceny zgodność z LSR oraz w zakresie dotyczącym oceny w oparciu o
- dla wniosków o tej samej kryteria) odbywa się w trybie i zgodnie z zasadami opisanymi dla konkursu otwartego z zastrzeżeniem punktu 4.4.
liczbie punktów,
4.4. Do decyzji Rady należy, które dokumenty potwierdzające zgodność z PROW i LSR będzie grantobiorca uzupełniał
- zachowania parytetu na etapie uzupełnień formalnych do wniosku.
sektorowego
przy 4.5. Rada opiera ocenę wniosków o uchwalone przez Walne Zebranie Członków „Kryteria wyboru operacji – Projekty
podejmowaniu decyzji,
Grantowe”.
- dla dużej rozbieżności w 4.6. Ustalenie wysokości kwoty wsparcia
punktacji dla danej operacji 4.6.1. Ustalenia wysokości kwoty wsparcia Rada określa dla każdej z operacji na etapie oceny wniosków.
zgodnie z opisem dla 4.6.2. Wysokość kwoty wsparcia może ulec zmianie w wyniku dokonanych przez grantobiorcę wyjaśnień i uzupełnień
konkursu otwartego.
wniosku o dofinansowanie, które mogą mieć wpływ na zmianę kosztów kwalifikowanych operacji, a co za tym idzie na
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wyjaśnienia
wniosku pod kątem
spełniania
kryteriów dostępu.
Załącznik nr 4 –
ocena zgodności z
PROW
Załącznik nr 5 –
lista
operacji
wymagających
wyjaśnień
uzupełnień
po
ocenie zgodności z
PROW dokonanej
przez Biuro LGD

Załączniki zgodnie
z procedurami dla
konkursu
otwartego
–
Załącznik nr 6
(Karta oceny)

(O) Biuro LGD

wysokość kwoty wsparcia.
4.6.3. Wysokość kwoty wsparcia dla operacji, w których grantobiorca nie dokonał uzupełnień i wyjaśnień mających
wpływ na wysokość kwoty wsparcia, pozostaje w kwocie określonej przez Radę w niniejszym punkcie.
4.7. Rada podejmuje decyzję o wstępnej propozycji listy operacji (załącznik nr 7). Lista opracowana na podstawie
decyzji podejmowanych dla poszczególnych wniosków propozycją listy operacji, która stanowi podstawę do wezwania
grantobiorców do uzupełnień formalnych.
4.8. Przed posiedzeniem członkowie Rady LGD wpisują swoją wstępną ocenę w system.
4.9. Biuro obsługując posiedzenie Rady pracuje w systemie zamieszczając informacje o podejmowanych decyzjach,
wyłączeniach i innych istotnych wynikach posiedzenia.
5. Weryfikacja formalna wniosku przez Biuro LGD
5.1. Po sporządzeniu listy operacji zgodnych z LSR, PROW, oraz które uzyskały minimalną punktację wymaganą do
uzyskania dofinansowania, biuro LGD przystępuje do przeprowadzenia uzupełnienia wniosków o dofinansowanie Do
uzupełnień wzywani będą beneficjenci, którzy złożyli wnioski z wstępnej propozycji listy operacji (załącznik nr 6),
które mieszczą się w limicie środków na realizację konkursu grantowego + kolejne wnioski spełniające minimum
punktacji, jeśli kwota wsparcia wyliczona dla tych wniosków nie przekracza 20% limitu dostępnych środków.
5.2. Opiekun ocenia w systemie wnioski pod kątem:
- kompletności wymaganych dokumentów zgodnie z załącznikiem
- poprawność danych Grantobiorcy (zgodność z dokumentami – np. KRS czy inna ewidencja)
- czy wniosek został podpisany przez upoważnione osoby
- poprawność obliczeń (wyliczenie kwoty dofinansowania, limitu przysługującego jednemu Grantobiorcy)
- kwalifikowalności kosztów
- czy podmiot posiada doświadczenie/zasoby/kwalifikacje niezbędne do realizacji projektu
- ocena siedziby Grantobiorcy na terenie LGD bądź prowadzenie działalności na tym terenie
- czy projekt planowany jest na terenie LGD
- czy wszystkie wymagane pola wniosku zostały wypełnione w minimalnym wymaganym zakresie.
5.3. Przesłanie (wygenerowanie z systemu) maila do Grantobiorcy z wezwaniem do uzupełnienia wniosku pod kątem
formalnym – termin na dostarczenie bezpośrednio do biura LGD uzupełnień i wyjaśnień do wniosku upływa w ciągu 7
dni od otrzymania powiadomienia przez grantobiorcę.
5.4. Po otrzymaniu uzupełnień:
a) weryfikacja przez opiekuna uzupełnionych wniosków.
b) wygenerowanie z systemu listy wniosków spełniających kryteria formalne
c) system lub biuro informuje członków Rady LGD o wynikach weryfikacji formalnej wniosków.
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Załącznik nr 7 –
wstępna
propozycja
listy
operacji

Załącznik nr 8 –
wzór wezwania do
uzupełnień
Załącznik nr 9 –
informacja
o
wynikach
oceny
formalnej.

6. Uchwalenie przez Radę ostatecznej listy projektów ocenionych w oparciu o kryteria wyboru projektów i ustalenie wysokości kwoty wsparcia.
(O) Rada LGD/ Biuro LGD 6.1. Zwołanie przez biuro LGD posiedzenia Rady w trybie określonym dla konkursów otwartych.
6.1. Rada podejmuje wszystkie decyzje zgodnie w wymaganymi parytetami z zachowaniem zasady bezstronności.
6.2. Przedstawienie przez Biuro LGD wyników oceny formalnej wniosków.
6.3. Ustalenie wysokości kwoty wsparcia.
6.3.1. Weryfikacja wysokości kwoty wsparcia dla operacji, które były uzupełniane w zakresie kwalifikowalności
wydatków, po analizie otrzymanych od grantobiorców uzupełnień i wyjaśnień.
6.4. Dokonanie weryfikacji wniosków w kontekście wyników uzupełnień formalnych.
(P) stosujemy procedurę 6.5. Głosowanie odbywa się zgodnie z zasadami głosowania opisanymi w procedurze dla konkursu otwartego.
Załącznik nr 10
konkursu otwartego punkt 6.6. Głosowanie nad wnioskami, które uległy zmianie w wyniku przeprowadzonej oceny formalnej odbywa się zgodnie uchwała o ocenie
6
z
uwzględnieniem
z zasadami głosowania opisanymi w procedurze dla konkursu otwartego.
wniosku.
rozwiązań opisanych w 6.7. Analiza ostatecznego kształtu listy operacji.
niniejszych procedurach.
6.8. Wygenerowanie z systemu listy rankingowej wniosków (z określeniem które spełniają minimalny próg oraz które
mieszczą się w limicie).
6.9. Głosowanie nad ostatecznym kształtem listy ocenionych projektów.
6.9.1. Lista obejmuje projekty poprawne formalnie, mieszczące się w limicie środków zaplanowanych na realizację Załącznik nr 11 –
konkursu + wnioski których kwota wsparcia nie przekroczyła łącznie 20% zaplanowanego limitu, jako lista rezerwowa uchwała
o
wniosków (łącznie 120%) – wzór uchwały stanowi załącznik nr 11 do niniejszej procedury.
przyjęciu
ostatecznej
listy
ocenionych
grantów

(O) Biuro LGD

7. Zawiadomienie Grantobiorców o wynikach oceny.
7.1. Powiadomienie Grantobiorców o wynikach oceny formalnej i merytorycznej wraz z informacją o możliwości
dokonania odwołania, wskazaniem podmiotu, do którego ma być ono złożone, informacji o warunkach, trybie i
terminie na jego wniesienie (wzór pisma – załącznik nr 12 do procedur).
7.2. Zamieszczenie wyników oceny na stronie internetowej.
7.3. Przesłanie (wygenerowanie z systemu) maila do Grantobiorcy z informacją w jakich przypadkach można się
odwołać od wyniku oceny i podanie terminu na odwołania.
Dokumentowanie posiedzeń Rady.
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Załącznik nr 12 –
powiadomienie
Grantobiorców o
wynikach oceny

(O), (Z), (P) zgodnie z Zgodnie z procedurą dla Konkursu Otwartego.
procedurą KO

Zgodnie
procedurą KO

z

8. Odwołania.
(O) Rada LGD/ Biuro LGD 8.1. Grantobiorca wnosi odwołanie w okolicznościach zgodnych dla procedury projektów grantowych.
(P) stosuje się rozwiązania 8.2. Odwołanie jest formalnie poprawne jeżeli zawiera:
z punktów: 9, 10.1.-10.2.
1) oznaczenie instytucji właściwej do rozpatrzenia protestu,
procedury KO
2) oznaczenie grantobiorcy,
3) numer wniosku o udzielenie wsparcia,
4) wskazanie kryteriów wyboru projektów, z których oceną grantobiorca się nie zgadza, wraz z uzasadnieniem,
5) wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem
grantobiorcy naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem,
6) podpis grantobiorcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub
kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania grantobiorcy
7) wskazanie, w jakim zakresie Grantobiorca ubiegający się o wsparcie, nie zgadza się z negatywną oceną
zgodności operacji z LSR wraz z uzasadnieniem stanowiska Grantobiorcy.
8.3. Biuro weryfikuje poprawność formalną składanych odwołań. Odwołania, które nie zawierają formalnie Załącznik nr 13 –
wymaganych elementów nie podlegają rozpatrywaniu. Biuro sporządza listę złożonych odwołań (załącznik nr 12 do lista
złożonych
nin. procedury)
odwołań
8.4. Odwołania rozpatruje Komisja Odwoławcza (zgodnie z §21 oraz §37 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna
(Z)
Zasada
parytetu
Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla).
sektorowego,
zasada 8.5. Zasady dotyczące parytetów oraz bezstronności członków Rady opisane w Regulaminie Rady oraz procedurze dla
bezstronności
Konkursów otwartych są przy ocenie odwołań wiążące.
8.6. Rada zapoznaje się z odwołaniem i stwierdza jego zasadność.
8.7. Odwołanie uznane przez Radę za niezasadne.
a) Jeżeli Rada w drodze uchwały (załącznik nr 14 do nin. procedur) stwierdzi, że odwołanie nie jest zasadne,
pozostawia odwołanie bez rozpatrzenia.
Załącznik nr 14 –
b) Biuro LGD niezwłocznie na piśmie powiadamia grantobiorcę o negatywnym wyniku odwołania (wzór uchwała
o
powiadomienia – załącznik nr 15 do nin. procedury).
rozpatrzeniu
8.8. Odwołanie uznane przez Radę za zasadne.
odwołania
8.8.1. Rada dokonuje ponownej oceny projektu w systemie.
8.8.2. Rada weryfikuje, czy posiada środki na realizację zadania budżecie projektu grantowego.
Załącznik nr 15 –
8.8.3. Rada podejmuje decyzję o przyznaniu bądź nieprzyznaniu dofinansowania wraz z podaniem uzasadnienia powiadomienie o
(załącznik nr 16).
wyniku odwołania
8.9. Rada podejmuje uchwałę o liście operacji przyjętych/odrzuconych w wyniku złożonych odwołań (załącznik nr 16
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– uchwała o liście operacji przyjętych/odrzuconych w wyniku złożonych odwołań).
8.10 Tryb odwoławczy nie wstrzymuje procedury zawierania umów z grantobiorcami, którzy otrzymali
dofinansowanie.
8.11.Biuro LGD informuje grantobiorców, którzy się odwoływali o wynikach złożonych przez nich odwołań
(załącznik nr 17 – wzór zawiadomienia o wyniku złożonego odwołania).

9. Przekazanie do SW dokumentów dotyczących wyboru grantobiorców.
9.1. Biuro LGD przekazuje dokumentację konkursową do Urzędu Marszałkowskiego.
9.2. Urząd Marszałkowski dokonuje weryfikacji przeprowadzonego konkursu.
9.3. Warunkiem podpisania umów z grantobiorcami jest pozytywna ocena wyboru grantobiorcówprzez Samorząd
Województwa.
10. Zawarcie umów z wybranymi grantobiorcami.
(O) Zarząd LGD/ Biuro 10.1. LGD zawiera umowy z grantobiorcami niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej opinii dotyczącej wyboru
LGD
grantobiorców dokonanej przez SW (załącznik nr 18 – zawartość umowy z grantobiorcami).
10.2. Grantobiorcy przystępują do realizacji projektu po zawarciu umowy o powierzenie grantu.

Załącznik nr 16 uchwała o liście
operacji
przyjętych/odrzuco
nych w wyniku
złożonych odwołań
Załącznik nr 17 zawiadomienie o
wyniku złożonego
odwołania

(O) Biuro LGD

Załącznik nr 18 –
zawartość umowy
z grantobiorcami.

Część II. Realizacja projektów grantowych.
ODPOWIEDZ
IALNY (O)/
ZASADY (Z)

CZYNNOŚCI

(O) Biuro LGD

1. Sposób rozliczania grantu.
Grantobiorcy realizują granty zgodnie z zapisami umowy o powierzenie grantu.
1.1. Granty należy rozliczać niezwłocznie po ich zakończeniu – w ciągu 7 dni od zakończenia terminu realizacji grantu
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wskazanego w umowie o dofinansowanie.
1.2. Rozliczenie składa bezpośrednio grantobiorcana formularzu wniosku o rozliczenie grantu dostępnym na stronach LGD.
Zakres treści wniosku o rozliczenie grantu – załącznik nr 19 do niniejszych procedur oraz dołączyć do niego wymagane
dokumenty potwierdzające realizację grantu.
1.3. Rozliczenie każdy z grantobiorców składa do Biura LGD, w godzinach pracy biura.
1.4. Biuro LGD wzywa jednorazowo grantobiorcę do uzupełnienia i/lub wyjaśnień do wniosku o rozliczenie grantu (załącznik nr
20 – wezwanie do uzupełnień i/lub wyjaśnień wniosku o rozliczenie grantu.
1.5. Grantobiorca uzupełnia i/lub składa wyjaśnienia w ciągu 7 dni roboczych licząc od dnia otrzymania wezwania do
uzupełnienia.
1.6. Biuro LGD zawiadamia grantobiorcę o wynikach rozliczenia grantu (załącznik 21 – zawiadomienie o wyniku rozliczenia
grantu).

(O) Biuro LGD

(O) Biuro LGD/
Zarząd LGD

2. Monitoring i kontrola.
2.1. Monitoring realizacji grantów będzie prowadzony przez biuro LGD.
2.2. Biuro LGD ma obowiązek co najmniej raz w czasie realizacji grantu przeprowadzić kontrolę w miejscu realizacji grantu, lub
wezwać grantobiorcę do złożenia ustnego sprawozdania z przebiegu grantu w biurze LGD.
2.3. Biuro przeprowadza monitoring poprawności wydatków, realizowanych wskaźników oraz zakresu merytorycznego grantu w
oparciu o „wniosek o rozliczenie grantu” składany przez grantobiorcę na zakończenie realizacji projektu (zakres treści wniosku w
załączeniu).
2.4. Biuro LGD może w każdej chwili, w czasie realizacji grantu oraz w okresie jego trwałości określonym w umowie o
powierzenie grantu, wezwać grantobiorcę do ujawnienia dokumentacji finansowej, księgowej i realizacyjnej grantu. Grantobiorca
ma obowiązek na każdorazowe wezwanie biura LGD udostępnić wskazany przez biuro materiał na miejscu, bądź dostarczyć go
do biura LGD.
3. Archiwizacja dokumentacji.
3.1. Biuro LGD zobowiązuje się do archiwizacji dokumentacji zgodnie z zapisami umowy ramowej i innymi dokumentami.
3.2. Biuro LGD będzie archiwizować na stronie internetowej wszystkie ogłoszeń do upływu okresu trwałości inwestycyjnych
projektów grantowych tak, by podgląd treści ogłoszeń był możliwy przez każdy podmiot odwiedzający stronę internetową LGD.
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Załącznik nr 19 –
zakres treści
wniosku o
rozliczenie grantu.
Załącznik nr 20 –
wezwanie do
uzupełnień i/lub
wyjaśnień wniosku
o rozliczenie
grantu
Załącznik nr 21 –
zawiadomienie o
wyniku rozliczenia
grantu

Załącznik nr 1
……………………………………………
(miejsce i data)

ZAKRES WNIOSKU NA KONKURS GRANTOWY
1) pola na potwierdzenie przyjęcia wniosku, znak sprawy oraz potwierdzenia liczby załączonych
dokumentów (wypełnia LGD),
2) dane indentyfikacyjne LGD (wypełnia LGD),
3) informacje dotyczące naboru wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru Grantobiorcy przez
LGD (wypełnia LGD),
4) informacje o udzielonym przez LGD doradztwie (wypełnia LGD)
5) numer identyfikacyjny w zależności od rodzaju Grantobiorcy (NIP , REGON, KRS / numer w
rejestrze potwierdzonym przez właściwy organ, PESEL, Seria i nr dokumentu tożsamości),
6) numery identyfikacyjne w zależności od rodzaju Grantobiorcy (NIP, REGON, KRS / numer w
rejestrze prowadzonym przez właściwy organ, PESEL, Seria i nr dokumentu tożsamości),
7) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres Grantobiorcy,
8) siedzibę oddziału Grantobiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną- w przypadku, gdy
o powierzenie grantu ubiega się taka osoba albo taka jednostka, jeżeli utworzyła oddział,
9) dane do kontaktu, w tym ewentualnie dane osoby uprawnionej do kontaktu,
10) adres do korespondencji- w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby
Grantobiorcy,
11) dane osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy,
12) dane pełnomocnika, jeśli dotyczy,
13) dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której
o powierzenie grantu ubiega się osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką,
14) informację o udzielonym przez LGD doradztwie (wypełnia Grantobiorca),
15) planowany opis realizacji zadania, o realizację którego ubiega się Grantobiorca, w szczególności
wskazanie:
a) zgodności z celem/celami projektu grantowego określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków
o powierzenie grantów,
b) zgodności z zakresem projektu grantowego określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków
o powierzenie grantów,
c) wartości wskaźników projektu grantowego, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku
realizacji zadania,
d) Terminu i miejsca realizacji,
16) Plan finansowy zadania wraz z wnioskowaną kwotą pomocy zaokrągloną w dół do pełnych
złotych,
17) Wyliczenie limitu dostępnego Grantobiorcy,
18) Zestawienie rzeczowo-finansowe zadania, ze wskazaniem parametrów dla zadania lub
poszczególnych elementów zadania oraz źródła przyjętych cen,
19) Oświadczenia i zobowiązania Grantobiorcy, obejmujące m.in.:
a) Oświadczenie o znajomości zasad przyzna nawania i wypłaty pomocy w ramach grantu,
w szczególności związanych z prefinansowaniem grantu, jeśli LGD przewiduje możliwość
prefinansowania,
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b) Oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej ( w tym działalności zwolnionej spod
rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
c) Oświadczenie o niefinansowaniu kosztów kwalifikowanych operacji z innych środków
publicznych,
d) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
e) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia,
f) Oświadczenie o niepodleganiu zakazowi dostępu do środków publicznych na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu,
g) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towaru i usług (VAT),
h) Oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
i) Zobowiązanie do umożliwienia przeprowadzenia kontroli,
j) Zobowiązanie do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z
odpowiedniego kodu rachunkowego,
k) Zobowiązania do stosowania Księgi wizualizacji znaku Programu,
20) Wykaz załączników (dokumentów potwierdzających spełnienie warunków powierzenia grantów)
oraz forma, w jakiej powinny być złożone.
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Załącznik nr 2
……………………………………………
(miejsce i data)
Numer rejestracyjny wniosku: ……………………………………..
Nazwa Grantobiorcy/Imię i nazwisko: ……………………………

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Kraina Dolnego Powiśla
Ul. Wojska Polskiego 3
82-440 Dzierzgoń

PISMO O ZWROT WYCOFANEGO WNIOSKU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI
Dotyczy: zwrotu wycofanego wniosku o powierzenie grantu oraz załączników w ramach naboru (znak
sprawy)………………………………………………………………………………..….. pod tytułem
…….…………………………………………………………………………………………………….
Wnoszę o zwrot wycofanego wniosku o powierzenie grantu z załącznikami.
Deklaruję osobisty odbiór ww. dokumentów /Proszę o przekazanie ww. dokumentów na adres
korespondencyjny1:
…………………………………………………….
……………………………………………………..
…………………………………………………….
Tel kontaktowy. ……………………………………

…………………………….
Czytelny podpis

1

Odpowiednio skreślić

11

Załącznik nr 3
……………………………………………
(miejsce i data)

Numer rejestracyjny wniosku: ……………………………………..
Nazwa Grantobiorcy/Imię i nazwisko: ……………………………

WEZWANIE GRANTOBIORCY DO UZUPEŁNIENIA/WYJAŚNIENIA WNIOSKU O
POWIERZENIE GRANTU POD KĄTEM SPEŁNIANIA KRYTERIÓW DOSTĘPU

Dotyczy: obsługa wniosku o powierzenie grantu- wezwanie do uzupełnienia/złożenia
poprawnych dokumentów/złożenia wyjaśnień pod kątem spełnienia kryteriów dostępu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla uprzejmie informuje, że wniosek
o powierzenie grantu pod tytułem:
………………………………………………………………………………………………..
nadany numer rejestracyjny…………………………………………………………………, wymaga
uzupełnienia/złożenia poprawnych dokumentów/złożenia wyjaśnień2.
W wyniku wstępnej weryfikacji wniosku stwierdzono następujące uchybienia:
1)…………………………………………………………….
2)………………………………………………………………
………………………………………………………………
Powyższe dokumenty należy przedłożyć bezpośrednio do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania Kraina Dolnego Powiśla w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania.
Nieusunięcie braków w określonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

…………………………….
Czytelny podpis

2

Odpowiednio usunąć
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Załącznik nr 4
……………………………………………
(miejsce i data)

KARTA WSTĘPNEJ OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z PROW
Numer rejestracyjny wniosku: ……………………………………………………………………………………
Nazwa Grantobiorcy: ……………………………………………………………………………………………..
Tytuł wniosku o powierzenie grantu:………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oceniającego: ………………………………………………………………………………………

I.
1.

Pytanie
Czy operacja spełnia warunki uzyskania wsparcia zgodnie z PROW na lata 2014-2020?3

TAK

NIE

Uzasadnienie odpowiedzi:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….
Podpis oceniającego

zgodnie z kartą weryfikacji zgodności operacji stanowiącą załącznik nr 3 do wytycznej MRiRW nr 1/1 2015 w zakresie
jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność
3
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Załącznik nr 5
……………………………………………
(miejsce i data)

LISTA OPERACJI WYMAGAJĄCYCH WYJAŚNIEŃ/UZUPEŁNIEŃ PO OCENIE ZGODNOŚCI Z PROW DOKONANEJ PRZEZ
BIURO LGD
Znak sprawy:………………………………………………………………...
Numer naboru:……………………………………………………………….
Termin naboru wniosków: ………………………………………………….
Lp.

Nadany numer
rejestracyjny wniosku o
powierzenie grantu

Nazwa Grantobiorcy/imię i nazwisko
Grantobiorcy

Tytuł wniosku o
powierzenie grantu

Numer identyfikacyjny Grantobiorcy
Wyjaśnienia/Uzupełnienia
4

..................................................................
(data i podpis sporządzającego listę)

4

Należy wpisać którego pkt. zgodnie. zał. nr 3 do Wytycznej nr 1/1/2015 MRiRW w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność- wyjaśnienie lub uzupełnienie dotyczy.
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Załącznik nr 6.1
........................................
(miejsce i data)

KARTA OCENY OPERACJI

(Cel ogólny 1 Wzmocnienie lokalnej społeczności)
Numer rejestracyjny wniosku: ……………………………………………………………………………………
Nazwa Wnioskodawcy: ……………………………………………………………………………………………..
Tytuł wniosku o udzielenie wsparcia:………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oceniającego: ………………………………………………………………………………………

I. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR5
I.
1.

Pytanie
Czy operacja spełnia warunki uzyskania wsparcia zgodnie z PROW na lata 2014-2020?6

2.1
2.2

Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celu ogólnego LSR?
Cel ogólny 1: Wzmocnienie lokalnej społeczności
Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego LSR? (należy podkreślić wybrany cel)
Cel szczegółowy 1.1.: Wsparcie animacji i procesu aktywizacji społecznej mieszkańców na
obszarze LGD

2.3

Czy operacja jest zgodna z przynajmniej 1 przedsięwzięciem określonym w LSR? (należy podkreślić
wybrane przedsięwzięcie)

2.4

Przedsięwzięcie: 1.1.1. Edukacja, partycypacja, animacja, aktywizacja, innowacje
Czy operacja zakłada realizację wskaźnika/wskaźników produkt i rezultatu określonych w LSR? (należy
podkreślić wybrany wskaźnik/wskaźniki produktu i rezultatu)

TAK

NIE

TAK

NIE

Wskaźnik produktu:
1.1.1. Liczba organizacji pozarządowych biorących udział w inicjatywach edukacyjnych,
partycypacyjnych, animacyjnych, aktywizacyjnych i innowacyjnych
1.1.1. Liczba grup nieformalnych biorących udział w inicjatywach edukacyjnych, partycypacyjnych,
animacyjnych, aktywizacyjnych i innowacyjnych
1.1.1 Liczba podmiotów zaangażowanych w tworzenie produktów i usług innowacyjnych
Wskaźnik rezultatu:
W.1.1. Liczba przeszkolonych osób objętych wsparciem
W.1.1. Liczba uczestników przedsięwzięć zrealizowanych w ramach partnerstw organizacji
pozarządowych
W.1.1. Liczba osób uczestniczących w projektach innowacyjnych

3.

Ocena ostateczna:
Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju ?

Uzasadnienie dla odpowiedzi:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

5Wypełniana
6

zgodnie z instrukcją wypełniania karty oceny zgodności operacji z LSR,
zgodnie z kartą weryfikacji zgodności operacji stanowiącą załącznik nr 2 do wytycznej MRiRW nr 1/1 2015
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II.KARTA OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI7
II.
1

1.18

2
2.1

3

maksymalna
ilość
przyznane
Kryterium
punktów
punkty
Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizację projektu 0-10 pkt.
Wnioskodawca gwarantuje wkład własny powiększony o więcej niż 7% kosztów kwalifikowanych
od minimalnej wartości określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru rozporządzeniu10 pkt.
Wnioskodawca gwarantuje wkład własny powiększony o więcej niż 5% ale mniej lub równo 7%
kosztów kwalifikowanych od minimalnej wartości określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia
naboru rozporządzeniu- 7 pkt.
Wnioskodawca gwarantuje wkład własny powiększony o więcej niż 3% ale mniej lub równo 5%
10
kosztów kwalifikowanych od minimalnej wartości określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia
naboru rozporządzeniu- 5 pkt.
Wnioskodawca gwarantuje wkład własny powiększony o więcej niż 0% ale mniej lub równo 3%
kosztów kwalifikowanych od minimalnej wartości określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia
naboru rozporządzeniu- 3 pkt.
Wnioskodawca gwarantuje wkład własny w wysokości minimalnej wartości określonej w
obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru rozporządzeniem- 0pkt
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Innowacyjność 0-5 pkt.
Operacja jest innowacyjna w zakresie rozwiązań: procesowych i/lub produktowych i/lub
organizacyjnych i/lub marketingowych (podkreślić wybrane)- 5 pkt.
5
Operacja nie jest innowacyjna w zakresie rozwiązań: procesowych i/lub produktowych i/lub
organizacyjnych i/lub marketingowych- 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stopień realizacji wskaźników LSR 0-20 pkt.
Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników produktu LSR osiągniętych na poziomie
równym lub większym niż 0% ale mniejszym lub równym 60 % w obowiązującej na dzień
ogłoszenia naboru „Informacji o stopniu realizacji wskaźników”- 10 pkt.

Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników produktu LSR osiągniętych na poziomie
większym niż 60% ale mniejszym lub równym 80 % w obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru
3.1
„Informacji o stopniu realizacji wskaźników”- 5 pkt.

10

Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników produktu LSR osiągniętych na poziomie
większym niż 80% w obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru „Informacji o stopniu realizacji
wskaźników”- 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników rezultatu LSR osiągniętych na poziomie
równym lub większym niż 0% ale mniejszym lub równym 60 % w obowiązującej na dzień
ogłoszenia naboru „Informacji o stopniu realizacji wskaźników”- 10 pkt.
3.2 Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników rezultatu LSR osiągniętych na poziomie
większym niż 60% ale mniejszym lub równym 80 % w obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru
„Informacji o stopniu realizacji wskaźników”- 5 pkt.
Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników rezultatu LSR osiągniętych na poziomie
7
8

Wypełniana zgodnie z obowiązującymi w danym naborze kryteriami wyboru operacji
Nie dotyczy instytucji z sektora publicznego
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większym niż 80% w obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru „Informacji o stopniu realizacji
wskaźników”- 0 pkt.

4

4.1

5
5.1

6

6.1

7
7.1

8

8.1

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom
klimatu 0-5 pkt.
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska
lub/i zmian klimatycznych- 5 pkt.
5
Operacja nie przewiduje zastosowania rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony
środowiska lub/i zmian klimatycznych- 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Partnerstwo 0-5 pkt.
Wnioskodawca przewiduje udział co najmniej 1 partnera - 5 pkt. Wnioskodawca nie przewiduje
5
udziału partnera/partnerów - 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Udział grup defaworyzowanych w realizacji operacji 0- 20 pkt.
Operacja przewiduje objęcie działaniem grup defaworyzowanych w 100% - 20 pkt.
Operacja przewiduje objęcie działaniem grup defaworyzowanych pon.100-75% - 15 pkt.
Operacja przewiduje objęcie działaniem grup defaworyzwanych pon.75-50% - 10 pkt.
20
Operacja przewiduje objęcie działaniem grup defaworyzwanych pon.50-25% - 5 pkt.
Operacja przewiduje objęcie działaniem grup defaworyzowanych pon.25% - 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Udział beneficjentów NGO lub grupy nieformalnej w danej operacji (niezależnie od podmiotu udzielającego osobowości prawnej)
– 0-15 pkt
Jeżeli beneficjentem ubiegającym o dofinansowanie w ramach danego konkursu jest NGO bądź
grupa nieformalna – 15 pkt.
15
Jeżeli beneficjentem jest inny podmiot - 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Operacja realizowana z wykorzystaniem obiektu, który został wybudowany/wyremontowany/zaadoptowany/doposażony w
ramach PROW 2007-2013 lub 2014-2020 0-10 pkt
Wykorzystanie w operacji obiektu, który został
wybudowany/wyremontowany/zaadoptowany/doposażony w ramach PROW 2007-2013 lub 20142020 - 10pkt.
10
Brak wykorzystania w operacji obiektu, który został
wybudowany/wyremontowany/zaadoptowany/doposażony w ramach PROW 2007-2013 lub 20142020 - 0pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Operacja obejmuje działania inne niż imprezy lub sieciuje realizację projektu na terenie min. 2 gmin z terenu LGD 0-5 pkt.

9

Operacja obejmuje działania inne niż imprezy lub sieciuje realizację projektu na terenie min. 2 gmin
z terenu LGD - 5 pkt.
9.1
5
Operacja nie obejmuje działań innych niż imprezy i nie sieciuje realizacji projektu na terenie min. 2
gmin z terenu LGD - 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
SUMA
859/9510

9

Dotyczy podmiotów z sektora publicznego
podmiotów spoza sektora publicznego

10Dotyczy
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III.USTALENIE KWOTY WSPARCIA11
III.
1.
1.1
2.
2.1
3.
3.1

Pytanie
Czy operacja jest zgodna z intensywnością pomocy dla poszczególnych grup podmiotów określoną w
LSR?
Intensywność pomocy dla operacji wynosi :
Czy operacja jest zgodna ze wskazaną w LSR wysokością wsparcia dla poszczególnych grup
podmiotów?
Należna kwota pomocy wynosi:
Czy operacja jest zgodna ze wskazaną w LSR wysokością premii dla poszczególnych grup
podmiotów/rodzaju działalności gospodarczej (jeśli dotyczy wypełnić)
Należna wysokość premii wynosi:

TAK

*Minimalna liczba punktów pozwalająca na wybór operacji do dofinansowania wynosi 35 % maksymalnej do uzyskania
punktacji

……………………………………………
Podpis oceniającego

11

Wypełniana na podstawie LSR i obowiązującego rozporządzenia na Wdrażanie

19

NIE

Instrukcja wypełniania karty oceny zgodności operacji z LSR
I.1 W przypadku, gdy na podstawie załącznika nr 2 do Wytycznej nr 1/1/2015 MRiRW w zakresie
jednolitego i prawidłowego wykonania przez LGD zadań związanych z realizacją strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność, Członek Rady LGD może w sposób niebudzący
wątpliwości odpowiedzieć twierdząco na dane pytanie wstawia znak „X” w kolumnie TAK, jeśli
odpowiada przecząco na dane pytanie wstawia znak „X” w kolumnie NIE.
W przypadku, gdy w załączniku nr 2 do wytycznej MRiRW przynajmniej jeden raz zaznaczono
odpowiedź NIE , Członek Rady LGD wstawia znak „X” w kolumnie NIE na karcie oceny operacji w
pkt.I.1
I.2.1-I.2.4 W przypadku, gdy Członek Rady LGD uzna, iż operacja jest zgodna z celem głównym
LSR, min. 1 celem szczegółowym LSR, min. 1 przedsięwzięciem oraz zakłada realizację
wskaźnika/wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR, wstawia znak „X” w kolumnie TAK
na karcie oceny zgodności operacji z LSR- odpowiednio w pkt. I.2.1-I.2.4. Jeśli operacja nie jest
zgodna z celem głównym, min.1 celem szczegółowym LSR, min. 1 przedsięwzięciem oraz nie zakłada
realizacji wskaźnika/wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR ,wstawia znak „X” w
kolumnie NIE na karcie oceny zgodności operacji z LSR- odpowiednie w pkt. I.2.1-I.2.4.
I.3. W przypadku, gdy Członek Rady LGD odpowiadając na pytanie nr I.1 i nr I.2-I.2.4 zaznaczył
wyłącznie odpowiedzi TAK, w pytaniu I.3 wstawia znak „X” w kolumnie TAK. Natomiast, w
przypadku, gdy Członek Rady LGD odpowiadając na pytanie nr I.1 oraz nr I.2-I.2.4 przynajmniej
jeden raz zaznaczył odpowiedź NIE- w pytaniu nr I.3 wstawia znak „X” w kolumnie NIE.
Wybór odpowiedzi należy uzasadnić na karcie oceny zgodności operacji z LSR.

20

Załącznik nr 6.2
........................................
(miejsce i data)

KARTA OCENY OPERACJI

(Cel ogólny 1 Wzmocnienie lokalnej społeczności)
Numer rejestracyjny wniosku: ……………………………………………………………………………………
Nazwa Wnioskodawcy: ……………………………………………………………………………………………..
Tytuł wniosku o udzielenie wsparcia:………………………………………………………………………………
Imię i nazwisko oceniającego: ………………………………………………………………………………………

I. KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR12
I.
1.

Pytanie
Czy operacja spełnia warunki uzyskania wsparcia zgodnie z PROW na lata 2014-2020?13

2.1
2.2

Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celu ogólnego LSR?
Cel ogólny 1: Wzmocnienie lokalnej społeczności
Czy operacja przyczynia się do osiągnięcia celu szczegółowego LSR? (należy podkreślić wybrany cel)
Cel szczegółowy 1.2.: Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich w tym młodzieży i dzieci w
działania na rzecz samorozwoju oraz rozwoju społeczności lokalnych

2.3

Czy operacja jest zgodna z przynajmniej 1 przedsięwzięciem określonym w LSR? (należy podkreślić
wybrane przedsięwzięcie)

2.4

TAK

NIE

TAK

NIE

Przedsięwzięcie: 1.2.1. Aktywność dla samorozwoju, działania ukierunkowane na grupy wykluczone
lub zagrożone wykluczeniem społecznym
Czy operacja zakłada realizację wskaźnika/wskaźników produkt i rezultatu określonych w LSR? (należy
podkreślić wybrany wskaźnik/wskaźniki produktu i rezultatu)
Wskaźnik produktu:
1.2.1. Liczba uczestników szkoleń, warsztatów i innych form wsparcia.
1.2.1. Liczba nowopowstałych obiektów małej infrastruktury wiejskiej.
Wskaźnik rezultatu:
W.1.2 Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem
W.1.2. Liczba osób korzystających z małej infrastruktury.

3.

Ocena ostateczna:
Czy operacja jest zgodna z Lokalną Strategią Rozwoju ?

Uzasadnienie dla odpowiedzi:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….

12Wypełniana
13

zgodnie z instrukcją wypełniania karty oceny zgodności operacji z LSR,
zgodnie z kartą weryfikacji zgodności operacji stanowiącą załącznik nr 2 do wytycznej MRiRW nr 1/1 2015

21

II.KARTA OCENY SPEŁNIENIA KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI14
II.
1

1.1
15

2
2.1

3

maksymalna
ilość
przyznane
Kryterium
punktów
punkty
Wysokość wnioskowanego wkładu własnego w realizacje projektu 0-10 pkt.
Wnioskodawca gwarantuje wkład własny powiększony o więcej niż 10% kosztów kwalifikowanych
od minimalnej wartości określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru rozporządzeniu10 pkt.
Wnioskodawca gwarantuje wkład własny powiększony o więcej niż 5% ale mniej lub równo 10%
kosztów kwalifikowanych od minimalnej wartości określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia
naboru rozporządzeniu- 7 pkt.
10
Wnioskodawca gwarantuje wkład własny powiększony o więcej niż 0% ale mniej lub równo 5%
kosztów kwalifikowanych od minimalnej wartości określonej w obowiązującym na dzień ogłoszenia
naboru rozporządzeniu- 5 pkt.
Wnioskodawca gwarantuje wkład własny w wysokości minimalnej wartości określonej w
obowiązującym na dzień ogłoszenia naboru rozporządzeniem- 0pkt
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Innowacyjność 0-10 pkt.
Operacja jest innowacyjna w zakresie rozwiązań: procesowych i/lub produktowych i/lub
organizacyjnych i/lub marketingowych (podkreślić wybrane)- 10 pkt.
10
Operacja nie jest innowacyjna w zakresie rozwiązań: procesowych i/lub produktowych i/lub
organizacyjnych i/lub marketingowych- 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Stopień realizacji wskaźników LSR 0-20 pkt.
Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników produktu LSR osiągniętych na poziomie
równym lub większym niż 0% ale mniejszym lub równym 60 % w obowiązującej na dzień
ogłoszenia naboru „Informacji o stopniu realizacji wskaźników”- 10 pkt.

Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników produktu LSR osiągniętych na poziomie
większym niż 60% ale mniejszym lub równym 80 % w obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru
3.1
„Informacji o stopniu realizacji wskaźników”- 5 pkt.

10

Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników produktu LSR osiągniętych na poziomie
większym niż 80% w obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru „Informacji o stopniu realizacji
wskaźników”- 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…..
Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników rezultatu LSR osiągniętych na poziomie
równym lub większym niż 0% ale mniejszym lub równym 60 % w obowiązującej na dzień
ogłoszenia naboru „Informacji o stopniu realizacji wskaźników”- 10 pkt.
Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników rezultatu LSR osiągniętych na poziomie
większym niż 60% ale mniejszym lub równym 80 % w obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru
3.2
„Informacji o stopniu realizacji wskaźników”- 5 pkt.
Operacja gwarantuje realizację wskaźnika/wskaźników rezultatu LSR osiągniętych na poziomie
większym niż 80% w obowiązującej na dzień ogłoszenia naboru „Informacji o stopniu realizacji
wskaźników”- 0 pkt.

14
15

Wypełniana zgodnie z obowiązującymi w danym naborze kryteriami wyboru operacji

Nie dotyczy instytucji z sektora publicznego

22

10

4

4.1

5
5.1

6
6.1

7
7.1

8

8.1

Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Działalność związana z wdrażaniem rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom
klimatu 0-5 pkt.
Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony środowiska
lub/i zmian klimatycznych- 5 pkt.
5
Operacja nie przewiduje zastosowania rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony
środowiska lub/i zmian klimatycznych- 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Partnerstwo 0-5 pkt.
Wnioskodawca przewiduje udział co najmniej 1 partnera - 5 pkt. Wnioskodawca nie przewiduje
5
udziału partnera/partnerów - 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
W przypadku operacji w zakresie małej infrastruktury wiejskiej – realizacja w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5
tys. mieszkańców 0-5 pkt
Operacja realizowana jest w miejscowości o liczbie mieszkańców:
- do 5 tys. - 5 pkt.
5
- pow.5 tys. - 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Udział grup defaworyzowanych w realizacji operacji 0- 20 pkt.
Operacja przewiduje objęcie działaniem grup defaworyzowanych w pow. 50% - 20 pkt..
20
Operacja przewiduje objęcie działaniem grup defaworyzowanych do 50% - 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Zagospodarowanie walorów naturalnych i kulturowych przeciwdziałające negatywnemu wpływowi turystyki na środowisko
naturalne 0-5 pkt
Operacja polega na zagospodarowaniu walorów naturalnych i kulturowych przeciwdziałąjącym
negatywnemu wpływowi turystyki na środowisko naturalne - 5 pkt.
Operacja nie polega na zagospodarowaniu walorów naturalnych i kulturowych przeciwdziałąjącym
5
negatywnemu wpływowi turystyki na środowisko naturalne - 0 pkt.
Uzasadnienie:…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
SUMA
7016/8017

III.USTALENIE KWOTY WSPARCIA18
III.
1.
1.1
2.
2.1
3.
3.1

Pytanie
Czy operacja jest zgodna z intensywnością pomocy dla poszczególnych grup podmiotów określoną w
LSR?
Intensywność pomocy dla operacji wynosi :
Czy operacja jest zgodna ze wskazaną w LSR wysokością wsparcia dla poszczególnych grup
podmiotów?
Należna kwota pomocy wynosi:
Czy operacja jest zgodna ze wskazaną w LSR wysokością premii dla poszczególnych grup
podmiotów/rodzaju działalności gospodarczej (jeśli dotyczy wypełnić)
Należna wysokość premii wynosi:

TAK

*Minimalna liczba punktów pozwalająca na wybór operacji do dofinansowania wynosi 35 % maksymalnej do uzyskania
punktacji
……………………………………………
Dotyczy podmiotów z sektora publicznego
podmiotów spoza sektora publicznego
18 Wypełniana na podstawie LSR i obowiązującego rozporządzenia na Wdrażanie
16

17Dotyczy
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NIE

Podpis oceniającego

Instrukcja wypełniania karty oceny zgodności operacji z LSR
I.1 W przypadku, gdy na podstawie załącznika nr 2 do Wytycznej nr 1/1/2015 MRiRW w zakresie
jednolitego i prawidłowego wykonania przez LGD zadań związanych z realizacją strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność, Członek Rady LGD może w sposób niebudzący
wątpliwości odpowiedzieć twierdząco na dane pytanie wstawia znak „X” w kolumnie TAK, jeśli
odpowiada przecząco na dane pytanie wstawia znak „X” w kolumnie NIE.
W przypadku, gdy w załączniku nr 2 do wytycznej MRiRW przynajmniej jeden raz zaznaczono
odpowiedź NIE , Członek Rady LGD wstawia znak „X” w kolumnie NIE na karcie oceny operacji w
pkt.I.1
I.2.1-I.2.4 W przypadku, gdy Członek Rady LGD uzna, iż operacja jest zgodna z celem głównym
LSR, min. 1 celem szczegółowym LSR, min. 1 przedsięwzięciem oraz zakłada realizację
wskaźnika/wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR, wstawia znak „X” w kolumnie TAK
na karcie oceny zgodności operacji z LSR- odpowiednio w pkt. I.2.1-I.2.4. Jeśli operacja nie jest
zgodna z celem głównym, min.1 celem szczegółowym LSR, min. 1 przedsięwzięciem oraz nie zakłada
realizacji wskaźnika/wskaźników produktu i rezultatu określonych w LSR ,wstawia znak „X” w
kolumnie NIE na karcie oceny zgodności operacji z LSR- odpowiednie w pkt. I.2.1-I.2.4.
I.3. W przypadku, gdy Członek Rady LGD odpowiadając na pytanie nr I.1 i nr I.2-I.2.4 zaznaczył
wyłącznie odpowiedzi TAK, w pytaniu I.3 wstawia znak „X” w kolumnie TAK. Natomiast, w
przypadku, gdy Członek Rady LGD odpowiadając na pytanie nr I.1 oraz nr I.2-I.2.4 przynajmniej
jeden raz zaznaczył odpowiedź NIE- w pytaniu nr I.3 wstawia znak „X” w kolumnie NIE.
Wybór odpowiedzi należy uzasadnić na karcie oceny zgodności operacji z LSR.
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Załącznik nr 7
……………………………………………
(miejsce i data)

WSTĘPNA PROPOZYCJA LISTY OCENIONYCH OPERACJI
Znak sprawy:…………………………………………..
Numer naboru:…………………………………………………………….
Termin naboru wniosków: ………………………………………………….
Lp.19

Nadany
numer
rejestracyjny

Nazwa
Grantobiorcy/Imię
i Nazwisko
Grantobiorcy

Tytuł wniosku

Numer
identyfikacyjny
Grantobiorcy

Wnioskowana
kwota wsparcia

Należna kwota
wsparcia

Intensywność
pomocy

Liczba
przyznanych
punktów

Czy operacja
mieści się w
ramach
limitu
dostępnych
środków
(TAK/NIE)20

Uzupełnienia
formalne
(TAK/NIE)

Operacje ocenione pozytywnie21

Operacje ocenione pozytywnie- lista rezerwowa22

…………………………………………………..
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD
Kraina Dolnego Powiśla
Kolejność operacji ustalona w oparciu o liczbę punktów uzyskanych we wstępnej ocenie
W przypadku listy rezerwowej limit wynosi 20 % od zaplanowanego limitu dostępnych środków
21 Operacje zgodne z LSR( w tym z PROW), proponowane do dofinansowania z zaznaczeniem, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze oraz czy wymaga
uzupełnień formalnych
22 Operacje zgodne z LSR( w tym z PROW), proponowane do dofinansowania z zaznaczeniem, że operacja znajdują się na liście rezerwowej (operacje nie przekraczają łącznie 20 %
zaplanowanego limitu) oraz czy wymaga uzupełnień formalnych.
19
20

25

26

Załącznik nr 8
……………………………………………
(miejsce i data)
Numer rejestracyjny wniosku: ……………………………………..
Nazwa Grantobiorcy/Imię i nazwisko: ……………………………

WEZWANIE GRANTOBIORCY DO UZUPEŁNIENIA/WYJAŚNIENIA WNIOSKU O
POWIERZENIE GRANTU POD KĄTEM FORMALNYM

Dotyczy: obsługa wniosku o powierzenie grantu - wezwanie do uzupełnienia/złożenia
poprawnych dokumentów/złożenia wyjaśnień w zakresie formalnym.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla uprzejmie informuje, że
wniosek o powierzenie grantu pod tytułem:
………………………………………………………………………………………………..
nadany numer rejestracyjny…………………………………………………………………,
wymaga uzupełnienia/złożenia poprawnych dokumentów/złożenia wyjaśnień23.
W wyniku oceny formalnej wniosku stwierdzono następujące uchybienia:
1)…………………………………………………………….
2)………………………………………………………………
………………………………………………………………
Powyższe dokumenty należy przedłożyć bezpośrednio do biura Stowarzyszenia LGD
Kraina Dolnego Powiśla w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania.
Nieusunięcie braków w określonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.

…………………………….
Czytelny podpis
23

Odpowiednio usunąć
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Załącznik nr 9
……………………………………………
(miejsce i data)

LISTA OPERACJI SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE
Znak sprawy:………………………………………………………………..
Numer naboru:………………………………………………………………
Termin naboru wniosków: ………………………………………………….
Lp.24

Nadany numer
rejestracyjny

Nazwa Grantobiorcy/Imię i
Nazwisko Grantobiorcy

Tytuł wniosku

Numer
identyfikacyjny
Grantobiorcy

Wnioskowana kwota
wsparcia

..................................................................
(data i podpis sporządzającego listę)

24Kolejność

operacji ustalona w oparciu o liczbę punktów uzyskanych we wstępnej ocenie
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Załącznik nr 10

UCHWAŁA nr …………….
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla
z dnia ……………………….
w sprawie wybrania/niewybrania operacji do dofinansowania oraz ustalenie kwoty wsparcia dla
obszaru Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla w ramach naboru (znak
sprawy)………………, numer naboru……………………….
Na podstawie § …….pkt ….. Statutu Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla, Rada Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla uchwala, co następuje:

§1
Stwierdza się, że w wyniku decyzji Rady Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla operację:
- nadany numer rejestracyjny:………………………………………………………………………………………
- nazwa Grantobiorcy/Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………….
- tytuł wniosku:………………………………………………………………………………………………………
- numer identyfikacyjny Grantobiorcy:…………………………………………………………………………..
- z ostateczną punktacją: ………..pkt.
uznaje się za wybraną/niewybraną25 do dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.
Operacja mieści/ nie mieści się26 w limicie środków w ramach naboru.
Ustalona kwota wsparcia wynosi:…………………………………
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

………………….……………………………….
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD
Kraina Dolnego Powiśla

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić

25
26

29

Załącznik nr 11

UCHWAŁA nr …………….
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla
z dnia ……………………….
w sprawie zatwierdzenia ostatecznej Listy ocenionych grantów dla obszaru Stowarzyszenia
LGD Kraina Dolnego Powiśla w ramach naboru(znak sprawy)………………, numer
naboru……………………………….
Na podstawie § …….pkt ….. Statutu Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla, Rada Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się ostateczną Listę ocenionych grantów złożonych w konkursie ………………… zawierającą
…………. pozycji
§2
Ostateczna Lista ocenionych grantów stanowi załącznik do uchwały
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

…………………….……………………………….
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD
Kraina Dolnego Powiśla

30

Załącznik nr 12
........................................
(miejsce i data)
Nadany numer rejestracyjny wniosku: ……………………………….
Adresat:
……………………………………….
……………………………………….

W imieniu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla informuję, że
Pana/Pani/Państwa
wniosek
o
powierzenie
grantu
w
ramach
naboru
(znak
sprawy)……………………………………………………………………………………..…..
pod
tytułem:
……………………………………………………po zakończonej procedurze oceny przez Radę LGD, z
ostatecznym wynikiem……. punktów ,decyzją Rady LGD został/ nie został 27wybrany do dofinansowania.
1)Wstępną ocenę wniosków pod kątem spełnienia kryteriów dostępu przeszedł pozytywnie/negatywnie 28.
2)Weryfikację formalna wniosków przeszedł pozytywnie/negatywnie 29.
2)W wyniku oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju wniosek został uznany za
zgodny/niezgodny30
z
LSR
z
uwagi
na31:
………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….................................
.........................................................................................................................................................
3)W wyniku oceny pod kątem zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru, operacja otrzymała …… punktów.
Średnia punktacja za poszczególne kryteria:
1. Kryterium …………………………………..:……………………
2. Kryterium …………………………………..:……………………
3. Kryterium …………………………………..:……………………
4. Kryterium …………………………………..:……………………
5. Kryterium …………………………………..:……………………
6. Kryterium …………………………………..:……………………

4)Z ostatecznym wynikiem operacja mieści/ nie mieści się 32 w ramach limitu dostępnych w danym naborze środków.
Uzasadnienie33:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………..…………………………………………………………………………………
POUCZENIE
Jednocześnie informujemy, iż od wyników oceny operacji
istnieje możliwość wniesienia odwołania do
Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszej informacji. Wniesienie
odwołania na zasadach i w trybie zgodnych z zapisami ustawy w RLKS dotyczących konkursó7. grantowych

…………………………………………………..
(Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD
Kraina Dolnego Powiśla)

Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić
30
Niepotrzebne skreślić
31
Podać przyczynę w przypadku operacji niezgodnych z LSR
32
Niepotrzebne skreślić
33
Podać przyczynę w przypadku niewybrania operacji do dofinansowania
27
28
29

31

Załącznik nr 13
……………………………………………
(miejsce i data)

LISTA ZŁOŻONYCH ODWOŁAŃ
Znak sprawy:………………………………………………………………
Numer naboru:…………………………………………………………….
Termin naboru wniosków: ………………………………………………

Lp.

Nadany numer
rejestracyjny

Nazwa
Grantobiorcy/Imię
i Nazwisko
Grantobiorcy

Tytuł wniosku

Numer
identyfikacyjny
Grantobiorcy

Wnioskowana
kwota
wsparcia

Odrzucone
formalnie
(TAK/NIE)34

..................................................................
(data i podpis sporządzającego listę)

34

Odpowiednio wybrać

32

Załącznik nr 14

UCHWAŁA nr …………….
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla
z dnia ……………………….
w sprawie rozpatrzenia odwołania od oceny operacji dla obszaru Stowarzyszenia LGD Kraina
Dolnego Powiśla w ramach naboru (znak sprawy)…………………, numer naboru……………..
Na podstawie § ……. pkt ….. Statutu Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla, Rada Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla uchwala, co następuje:

§1
Stwierdza się, że w wyniku decyzji Rady Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla, odwołanie od oceny
operacji :
- nadany numer rejestracyjny:………………………………………………………………………………………
- nazwa Grantobiorcy/Imię i Nazwisko:………………………………………………………………………….
- tytuł wniosku:………………………………………………………………………………………………………
- numer identyfikacyjny Grantobiorcy:…………………………………………………………………………..
- z ostateczną punktacją: ………..pkt.
uznaje się za zasadne/niezasadne35 .
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

…………….………………………………….
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD
Kraina Dolnego Powiśla

35

Niepotrzebne skreślić

33

Załącznik nr 15
……………………………………………
(miejsce i data)
Nadany numer rejestracyjny wniosku: ……………………………….
Adresat:
……………………………………….
……………………………………….

POWIADOMIENIE O WYNIKU ODWOŁANIA
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla zawiadamia, że odwołanie z dnia
......................................... podjęte uchwałą Rady LGD nr.................... z dnia ........................... dot.
wniosku pod nazwą:..........................................................................................................., zostało
rozpatrzone negatywnie.

Informujemy, że zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięć Rady LGD decyzja jest
ostateczna.

UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

.......................................................
(Kierownik biura LGD)

34

Załącznik nr 16

UCHWAŁA nr …………….
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla
z dnia ……………………….
w sprawie listy operacji przyjętych/odrzuconych w wyniku złożonych odwołań dla obszaru
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla w ramach naboru (znak
sprawy) ………………, numer naboru ……………………………….
Na podstawie § …….pkt ….. Statutu Stowarzyszenia LGD Kraina Dolnego Powiśla, Rada Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla uchwala, co następuje:

§1
Zatwierdza się Listę operacji przyjętych/odrzuconych w wyniku złożonych odwołań w konkursie
………………… zawierającą …………. pozycji
§2
Lista operacji przyjętych/odrzuconych w wyniku złożonych odwołań stanowi załącznik do uchwały
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

…………………….…………………………….
Przewodniczący Rady Stowarzyszenia LGD
Kraina Dolnego Powiśla

Załącznik nr 17

35

……………………………………………
(miejsce i data)
Nadany numer rejestracyjny wniosku: ……………………………….
Adresat:
……………………………………….
……………………………………….

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ZŁOŻONEGO ODWOŁANIA
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla zawiadamia, że odwołanie z dnia
......................................... podjęte uchwałą Rady LGD nr.................... z dnia ........................... dot.
wniosku pod nazwą:..........................................................................................................., zostało
rozpatrzone pozytywnie.

Informujemy, że zgodnie z procedurą odwołania od rozstrzygnięć Rady LGD decyzja jest
ostateczna.

UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….

.......................................................
(Kierownik biura LGD)

Załącznik nr 18

36

……………………………………………
(miejsce i data)

ZAWARTOŚĆ UMOWY Z GRANTOBIORCAMI
Umowa o powierzenie grantu zawiera co najmniej:
1) Oznaczenie stron,
2) Podstawę prawną sporządzenia umowy o powierzenie grantu,
3) Słowniczek określeń i skrótów,
4) Postanowienia ogólne,
5) Cel realizacji zadania, na który udzielono grant i wskaźniki, jakie maja być osiągnięte w wyniku
realizacji zadania,
6) Miejsce i czas realizacji zadania,
7) Kwotę grantu,
8) Zasady prefinansowania zadania,
9) Zadania Grantobiorcy,
10) Zobowiązania Grantobiorcy, z uwzględnieniem zapewnienia trwałości grantu,
11) Zasady realizacji i rozliczania grantów, w szczególności obejmujące rodzaj i tryb przekazywania
przez Grantobiorcę dokumentacji związanej z realizacją zadania, warunki i dokumenty potrzebne
do rozliczenia grantu, zasady przekładania i przechowywania faktur oraz dokumentów o
równoważnej wartości dowodowej wystawionych na Grantobiorcę, dokumentujących poniesione
przez grantobiorców wydatków związanych z grantem oraz dowodów zapłaty, zasady
dokumentowania poniesienia wkładu niepieniężnego,
12) Sposób i terminy wezwania do usunięcia braków lub złożenia wyjaśnień na etapie rozliczenia
grantu,
13) Zasady oceny wykonania (realizacji) grantu oraz zasady przeprowadzania kontroli przez LGD i
inne uprawnione podmioty wszelkich elementów związanych z powierzonym grantem, również w
okresie jego trwałości,
14) Obowiązki i tryb udostępnienia informacji uprawnionym podmiotom w okresie realizacji i
trwałości projektu grantowego,
15) Obowiązek przechowywania dokumentacji,
16) Zakres i tryb sprawozdania na potrzeby monitorowania grantów, również w okresie trwałości
operacji,
17) Zakres kar związanych z niewykonaniem przez Gratobiorcę zobowiązań,
18) Numer rachunku bankowego Grantobiorcy, na który będzie przekazywany grant,
19) Forma zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych,
20) Zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu
grantowego oraz zasady odzyskiwania środków finansowych w przypadku niewywiązania się
Grantobiorcy z warunków umowy.

Załącznik nr 19

37

……………………………………………
(miejsce i data)

ZAKRES TREŚCI WNIOSKU O ROZLICZENIE GRANTU

Wniosek o rozliczenie grantu zawiera co najmniej:
1. Pola na potwierdzenie przyjęcia wniosku, znak sprawy (wypełnia LGD).
2. Określenie rodzaju płatności pośrednia/końcowa.
3. Numer identyfikacyjny nadany Grantobiorcy albo numer identyfikacyjny jego
współmałżonka, jeżeli wyraził zgodę na nadanie mu tego numeru (w przypadku osoby
fizycznej), nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych.
4. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres Grantobiorcy.
5.Siedzibę oddziału Grantobiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną- w przypadku,
gdy Grantobiorcą jest taka osoba albo taka jednostka, jeżeli utworzyła oddział.
6. Dane do kontaktu, w tym ewentualnie dane osoby upoważnionej do kontaktu.
7.Adres do korespondencji- w przypadku, gdy jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby.
8.Dane osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy.
9.Dane pełnomocnika.
10.Dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której o
powierzenie grantu ubiega się osoba prawna powiązana organizacyjnie z ta jednostką.
11.Dane z umowy o powierzenie grantu( nr umowy, data zawarcia, kwota pomocy dla całości
grantu lub etapu).
12.Wskazanie okresu, którego dotyczy wniosek o rozliczenie grantu.
13.Koszty realizacji danego etapu grantu: całkowite, niekwalifikowane, kwalifikowane.
14.Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu grantu w podziale na kwotę pomocy ze
środków EFRROW i kwotę pomocy z publicznych środków krajowych.
15.Sprawozdanie z realizacji grantu, obejmujące:
a) zestawienie rzeczowo-finansowe z realizacji grantu,
b)wskaźniki związane z realizacja grantu wraz z odniesieniem do wartości początkowej
wskaźnika, wartości wskaźnika planowanej do osiągnięcia w związku z realizacją zadania,
wartości wskaźnika osiągniętej w wyniku realizacji zadania oraz wskazaniem mierników i
sposobów pomiaru wskaźników,
c) wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentujących
poniesione w ramach grantu koszty kwalifikowane wraz z potwierdzeniem zapłaty,
16. Oświadczenia lub zobowiązania Beneficjenta dotyczące pomocy m.in./:
a) oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych
oświadczeń,
b)oświadczenie o niefinansowaniu kosztów kwalifikowanych operacji z innych środków
publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4 ust.3 pkt 1 rozporządzenia,
c) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania się o finansowanie na podstawie
art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 ww. rozporządzenia delegowanego nr 640/2014,
d) oświadczenie o niepodleganiu zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa
w art. 5 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, na
podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,
e) oświadczenie o niewykonywaniu działalności gospodarczej (w tym działalności zwolnionej
spod rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej),
38

f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
g) zobowiązanie do umożliwienia przeprowadzenia kontroli,
h)zobowiązanie do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z
odpowiedniego kodu rachunkowego,
17. Informacje o dołączonych do wniosku dokumentach potwierdzających realizację grantu
oraz formie, w jakiej zostały złożone ( lista dokumentów powinna również obejmować
załączniki, które są niezbędne do rozliczenia operacji, określone we wniosku o płatność dla
projektu grantowego).

Załącznik nr 20
……………………………………………

39

(miejsce i data)
Numer rejestracyjny wniosku: ……………………………………..
Nazwa Grantobiorcy/Imię i nazwisko: ……………………………

WEZWANIE GRANTOBIORCY DO UZUPEŁNIENIA/WYJAŚNIENIA WNIOSKU O
ROZLICZENIE GRANTU

Dotyczy: obsługa wniosku o rozliczenie grantu - wezwanie do uzupełnienia/złożenia
poprawnych dokumentów/złożenia wyjaśnień.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla informuje, że wniosek o
rozliczenie grantu pod tytułem: ………..………………………………………………………..
nadany numer rejestracyjny…………………………………………………………………,
wymaga uzupełnienia/złożenia poprawnych dokumentów/złożenia wyjaśnień36.
W wyniku oceny wniosku o rozliczenie grantu, stwierdzono następujące uchybienia:
1)…………………………………………………………….
2)………………………………………………………………
………………………………………………………………
Powyższe dokumenty należy przedłożyć bezpośrednio do biura Stowarzyszenia LGD
Kraina Dolnego Powiśla w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego wezwania.
Nieusunięcie braków w określonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez
rozpatrzenia.

…………………………….
Czytelny podpis

36

Odpowiednio usunąć

40

Załącznik nr 21
……………………………………………
(miejsce i data)
Numer rejestracyjny wniosku: ……………………………………..
Nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko: ……………………………

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU ROZLICZENIA GRANTU

Dotyczy: rozliczenia wniosku o powierzenie grantu
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Dolnego Powiśla uprzejmie informuje, że
wniosek o rozliczenie grantu pod tytułem:
………………………………………………………………………………………………..
nadany numer rejestracyjny…………………………………………………………………,
został rozpatrzony pozytywnie/negatywnie37.
Na podstawie ww. wniosku/Wnioskodawcy przysługuje grant w wysokości ……………zł38.
(słownie:……………………………………………………………………………………………..) /
odmawia się wypłaty grantu z uwagi na ………………………………………………………………39

…………………………….
Czytelny podpis

37

Odpowiednio usunąć
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o rozliczenie grantu
39
Odpowiednio usunąć
38

41

