
 
 

GRANTY 
 

w ramach poddziałania  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

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

Stowarzyszenie LGD „LIWOCZ” w ramach realizacji Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego 

przez społeczność na lata 2016-2022 planuje realizację 5 projektów grantowych  
o wartości 100 tysięcy złotych każdy 

 

Celem głównym projektów grantowych jest „Aktywizacja lokalnej społeczności w oparciu  
o potencjał i zasoby lokalne” 
 

Cele szczegółowe to:  
1. Wzmocnienie więzi społecznych i kulturowych mieszkańców oraz zwiększenie oferty 
spędzania wolnego czasu;  

2. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców.  
 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie grantów 

Okres 
naborów 

Zakres tematyczny projektów grantowych Opis przedsięwzięcia (LSR) 

I półrocze 
2017 roku 

1. Organizacja festynów, pikników, zajęć 
kulturalnych i rekreacyjnych 
kultywujących lokalną historie i tradycję 

Przedsięwzięcie jest odpowiedzą małą liczbę 
imprez kulturalnych. Ma również na celu 
zwiększenie aktywności społecznej i będzie 
służyło pobudzeniu aktywności organizacji 
pozarządowych. 

2. Wsparcie inicjatyw służących 
zachowaniu dziedzictwa lokalnego 

Na obszarze LGD funkcjonuje wiele organizacji, 
które działają na rzecz zachowania dziedzictwa. 
W ramach tego projektu będą mogły zakupić 
stroje ludowe, instrumenty, mundury. Dzięki 
temu organizacje pozarządowe zwiększą swoją 
aktywność wśród lokalnej społeczności. 

II półrocze 
2017 roku 

3. Integracja społeczności lokalnej  
z osobami niepełnosprawnymi 

Niepełnosprawni są jedną z grup 
defaforyzowanych wskazanych w LSR i dlatego 
staje się niezbędne, aby skierować działanie dla 
tej grupy.  

I półrocze 
2018 roku 

4. Budowa małej ogólnodostępnej  
i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej 

Jednym z problemów obszaru LGD jest 
niewystarczającą ilość ogólnodostępnych miejsc 
służących rekreacji (siłownie, place zabaw, 
altany).  

5. Szkolenia dotyczące ochrony 
środowiska, przeciwdziałaniu zmianom 
klimatu i OZE oraz pikniki i festyny 
ekologiczne 

Celem przedsięwzięcia będzie podniesienie 
świadomości lokalnej społeczności 
zamieszkującej obszar LGD w zakresie ochrony 
środowiska i OZE. Realizacja będzie miała 
charakter pikników i festynów promujących 
ekologię. 

 
 



 
 

 

 

ISTOTNE INFORMACJE DLA GRANTOBIORCÓW: 
 

1. Uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach projektów grantowych są: 
- organizacje pozarządowe nie prowadzące działalności gospodarczej, 
- grupy nieformalne, 
które złożą wniosek o powierzenie grantu w ramach ogłoszonego przez LGD „LIWOCZ” 
naboru, a następnie zostaną wybrane przez Radę Stowarzyszenia LGD „LIWOCZ” do 
realizacji grantu (Grantobiorcy).  

2. Poziom dofinansowania grantów wynosi 90% (jednak w kryteriach wyboru grantów 
przewidziano punkty dla Grantobiorców, którzy założą wniesienie wkładu finansowego 
większego niż minimalny). 

3. Wysokość każdego grantu mieści się w granicach 20.000,00 zł.  

4. Granty, zostały udzielone Grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie grantu 
zawartej z LGD „LIWOCZ”, w wysokości nieprzekraczającej limitu wynoszącego 100 tys. 
złotych na jednego Grantobiorcę. 

5. Podmiot ubiegający się o wsparcie na realizację Grantu musi wykazać, że:  
1) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, 
którą zamierza realizować, lub  
2) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub  
3) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 
jeżeli jest osobą fizyczną, lub  
4) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.  

6. Koszty planowane do poniesienia przez Grantobiorcę mieszczą się w zakresie kosztów, o 
których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 9 Rozporządzenia LSR, i nie są kosztami 
polegającymi na budowie lub przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części 
dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR. 
Koszty kwalifikowalne to:  
1)koszty  ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, nie 
przekraczające 10 % pozostałych kosztów kwalifikowanych,  
2) zakupu robót budowlanych lub usług,  
3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji 
lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków 
towarowych,  
4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,  
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie 
określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 – również używanych maszyn lub wyposażenia, 
stanowiących eksponaty,  
6) zakupu rzeczy innych niż wymienione w pkt 5, w tym materiałów,  
7) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 
1303/2013  
– które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz 
racjonalne.  
 
 
 



 
 

 

7. Wsparcie ma formę refundacji poniesionych kosztów w oparciu o złożony wniosek  
o rozliczenie grantu wraz z niezbędną dokumentacją finansową. LGD dopuszcza także 
możliwość wcześniejszego finansowania, zgodnie z wytycznymi Programu oraz umową  
o powierzenie Grantu.  

8. Warunki, których spełnienie jest niezbędne do przyznania pomocy na realizację 
Grantu to:  
1) Podmiot ubiegający się o powierzenie grantu musi mieć nadany numer 

identyfikacyjny przez ARMIR, zgodnie z przepisami o krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności.  

2) Koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków 
publicznych. 

3) Operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na 
obszarze objętym LSR. 

4) Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością 
lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu lub podmiot 
ten posiada 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 zgodnie z art. 71 ust. 1 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 
grudnia 2013 r.  

5) Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.  

9. Stowarzyszenie LGD „LIWOCZ” – jako Beneficjent Projektu Grantowego odpowiada 
w szczególności za:  
1) Realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem;  
2) Dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru Grantobiorców;  
4) Zawieranie z Grantobiorcami umów o powierzenie grantu;  
5) Rozliczanie wydatków poniesionych przez Grantobiorców;  
6) Monitorowanie realizacji zadań przez Grantobiorców;  
7) Kontrolę realizacji zadań przez Grantobiorców;  
8) Odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu.  
 

 

 ____________________________________________________________________________                                                                                                                                

BIURO STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „LIWOCZ” 
38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS) 

ZAPRASZA DO KORZYSTANIA Z BEZPŁATNEGO DORADZTWA  
PROWADZONEGO NA RZECZ POTENCJALNYCH WNIOSKODAWCÓW   

tel.: 13 441 03 38      e-mail: lgdliwocz@wp.pl 

mailto:lgdliwocz@wp.pl

