
Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", 

objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

  

GRANTY  

Granty to środki finansowe przyznane przez LGD na realizację zadań w ramach realizowanego przez 

lokalną grupę działania Projektu grantowego.  

  

Forma wsparcia i kwota wsparcia   

Pomoc ma formę refundacji do 100% kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu, przy czym 

Grantobiorca ma możliwość uzyskania oraz wypłaty zaliczki w wysokości do 50% kwoty grantu po podpisaniu 

umowy o powierzenie grantu. Wypłata pozostałej części kwoty grantu  (zgodnie z postanowieniami umowy) nastąpi 

na podstawie zatwierdzonego wniosku o rozliczenie grantu.  

Deklarowany wkład własny Grantobiorcy musi mieć formę wkładu finansowego.  

 Wartość grantu nie może być niższa niż 5 tys. zł oraz nie może być wyższa niż 50 tys. zł,  z zastrzeżeniem, że suma 

grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie może 

przekroczyć 20% kwoty środków przeznaczonych na ten projekt. Limit pomocy na jednego Grantobiorcę wynosi 

100 tys. zł. (dotyczy wszystkich zadań realizowanych  w ramach prowadzonych przez LGD  projektów 

grantowych).  Zakres tematyczny grantów:   

 Pomoc jest przyznawana na zadania wskazane przez LGD w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie 

grantów, które są zgodne z zakresem tematycznym, określonym w § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 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 (Dz. U.  z 2017 r., Poz. 772), 

tj.:  

1. wzmocnienie kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,   

2. zachowanie dziedzictwa lokalnego,  

3. rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,  

4. promowanie obszaru objętego LSR,  w tym produktów lub usług lokalnych.  

Koszty planowane do poniesienia przez Grantobiorcę  

Do kosztów stanowiących podstawę wyliczenia kwoty grantu zalicza się koszty:  

a) ogólne (takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 

zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności), b) zakupu robót 

budowlanych lub usług,  

c) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń 

za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych,  

d) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,  

e) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania dziedzictwa 

lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,  

f) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w punkcie powyżej, w tym materiałów,  

g) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa 

krajowego VAT,  

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne.  

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% 

pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji.  

Koszty stanowiące podstawę wyliczenia kwoty grantu podlegają refundacji w pełnej wysokości jeżeli zostały   

1. poniesione:   

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r.;  

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

wynikających z niej płatności, przekracza 1000 zł - w formie rozliczenia bezgotówkowego;  

    

2. uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod 

rachunkowy.  



Beneficjenci  

1. Osoba fizyczna, jeżeli:  

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, b) jest 

pełnoletnia,  

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR.  

2. Osoba prawna, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym  

LSR. 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 wtedy, gdy powyższy 

warunek nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności Grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się 

z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, jest związana z 

przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej.  

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli 

siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. Grantobiorca realizujący 

zadanie w ramach projektu grantowego nie wykonuje działalności gospodarczej (wyjątek stanowi Grantobiorca, 

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

takie jak sekcje lub koła). Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest 

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

danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy.  

Warunki kwalifikowalności  

Pomoc jest przyznawana podmiotowi spełniającemu powyższe warunki, jeżeli:  

1. koszty zadania nie są współfinansowane z innych środków publicznych;  

2. operacja będzie realizowana w jednym etapie, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie  z zestawieniem 

rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów zadania oraz złożenie wniosku 

o rozliczenie grantu, nastąpi w terminie 12 m-cy od dnia zawarcia umowy o powierzenie grantu, lecz nie później 

niż do dnia 31 grudnia 2022 r.;  

3. operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze wiejskim objętym 

LSR;  

4. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej 

własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 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;  

5. podmiot ubiegający się o pomoc wykaże, że:  

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 

realizować, lub  

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub  

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą 

fizyczną, lub  

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować. Wniosek o 

powierzenie grantu i kolejność przyznania pomocy:  

Wniosek o powierzenie grantu składa się poprzez Generator wniosków zamieszczony na stronie internetowej 

LGD oraz w  wersji papierowej bezpośrednio w Biurze LGD, w terminie wskazanym  w ogłoszeniu.  

Pomoc przysługuje według kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach  oceny 

prowadzonej z zastosowaniem Kryteriów wyboru Grantobiorców określonych w LSR i wskazanych w ogłoszeniu.  

Wniosek o rozliczenie grantu:  

 Wniosek o rozliczenie grantu (na udostępnionym formularzu) składa się w LGD w terminie określonym w umowie 

o powierzenie grantu wraz z wymaganymi dokumentami, potwierdzającymi prawidłową realizację zadania i 

poniesienie kosztów.   
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