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Podejście LEADER.
Rozwój Kierowany przez Społeczność (RLKS) w ramach PROW 

Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016 - 2022

Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Materiał współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy Leader” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020

Szkolenie z zakresu konkursu grantowego

Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnej 

i organizacji pozarządowych 

oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu 
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8 gmin 
3 z powiatu kamiennogórskiego

i 5 z wałbrzyskiego

Powierzchnia:

650 km 2

Liczba ludności: 

63 235 mieszkańców

OBSZAR DZIAŁANIA LGD to gminy:
Lubawka, Kamienna Góra, Marciszów, Czarny Bór, Mieroszów, 
Stare Bogaczowice, Szczawno – Zdrój i Boguszów –Gorce. 
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Definicja projektu grantowego          

Projekt grantowy jest operacją, której 
beneficjent będący LGD udziela innym 
podmiotom wybranym przez LGD, zwanym 
„grantobiorcami” grantów na realizacje 
zadań służących osiągnięciu celu projektu 
grantowego. 

Projekty grantowe stanowią wzajemnie 
uzupełniające się zadania prowadzące do 
osiągniecia celu projektu grantowego.  
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Zakres, Cel, przedsięwzięcie, wskaźniki

Zakres zgodny z Rozporządzeniem MRiRW (Dz.U. z 2015 poz.1570)

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 
społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

Cel szczegółowy zapisany w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kwiat Lnu: 

1.2 Aktywna, zintegrowana i świadoma  ekologicznie 
społeczność lokalna. 

Przedsięwzięcie:

Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i 
organizacji oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna.

Wskaźniki:

1. Liczba przeprowadzonych warsztatów - 12

2. Liczba akcji / kampanii/ wydarzeń z zakresu edukacji 
ekologicznej – 12. 
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W ramach grantu mogą 
być wsparte projekty, które:

1. Wpisują się w cel, przedsięwzięcie i 
realizują wskaźniki Lokalnej Strategii 
Rozwoju LGD Kwiat Lnu, 

2. Odpowiadają na potrzeby 
mieszkańców,

3. Rozwiązują lokalny problem,

4. Angażują mieszkańców. 
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Kto może ubiegać się o grant? 

1. Organizacje pozarządowe zarejestrowane w KRS,

2. Jednostki samorządu terytorialnego 

z obszaru gmin LGD Kwiat Lnu:

Lubawka, Kamienna Góra (gmina wiejska), Marciszów, 
Mieroszów, Czarny Bór, Stare Bogaczowice, Boguszów-Gorce i 
Szczawno Zdrój,

które planują prowadzić działania w ramach projektu dla 
mieszkańców na terenie jednej z wymienionych gmin. 

Udziału w konkursie nie mogą brać:

• wymienione wyżej organizacje będące w likwidacji,

• organizacje/instytucje niewymienione powyżej.

Proszę sprawdzić w swoich statutach, czy macie Państwo 
zapisy, które pozwalają realizować zadanie!!!!!!!!!!!!!!
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Etapy ogłaszania, realizacji i rozliczenia grantów
1. LGD Kwiat Lnu organizuje szkolenie,

2. LGD Kwiat Lnu ogłasza nabór na składanie wniosków,

3. LGD Kwiat Lnu prowadzi konsultacje,

4. LGD Kwiat Lnu przyjmuje wnioski (generator i wersja papierowa),

5. Rada LGD Kwiat Lnu dokonuje oceny wniosków zgodnie z kartami weryfikacji i 
wybiera projekty do realizacji oraz ustala kwotę wsparcia - w terminie 25 dni 
od zakończenia naboru 

6. LGD Kwiat Lnu składa wniosek na projekt grantowy do Urzędu 
Marszałkowskiego,

7. UM weryfikuje wniosek LGD (min. 3 miesiące) i podpisuje umowę z LGD,

8. LGD występuje o kredyt na realizacje zadania, podpisuje umowę z bankiem,

9. LGD Kwiat Lnu podpisuje umowy z grantobiorcami i przekazuje dotację 
(100%),

10. Grantobiorcy przystępują do realizacji projektów (realizacja nie dłużej niż 6 
miesięcy),

11. LGD Kwiat Lnu monitoruje realizacje projektów na bieżąco (monitoring w 
połowie realizacji u grantobiorcy),

12. Grantobiorca składa sprawozdanie końcowe z realizacji projektu,

13. LGD składa sprawozdanie z realizacji operacji w UM i składa wniosek o 
płatność, który zawiera min. wykaz wszystkich wydatków poniesionych przez 
grantobiorców.

14. LGD otrzymuje refundacje z UM - po zaakceptowaniu wszystkich poniesionych 
kosztów przez grantobiorców.
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Informacje dotyczące planowanego naboru 
Uwaga – terminy mogą ulec zmianie!!

Kwota dotacji: od 5000 do  6.250 zł.

Pula na dotacje w jednym naborze: 75 000 zł. 

Terminy złożenia wniosku (mogą ulec zmianie) : 

 od 16 października do  14 listopada 2017r., 

na działania rozwijające potencjał społeczności 

lokalnych i organizacji,

 od 18 października do 16 listopada 2017r., 

na działania edukacyjne przyrodnicze i 

klimatyczne.
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Składanie wniosku, czas realizacji 

i konsultacje 

 Wniosek należy złożyć przez generator dostępny na stronie
www.kwiatlnu.eu, a następnie wydrukować, podpisać i 
złożyć w biurze LGD Kwiat Lnu zgodnie z terminem 
zawartym w ogłoszeniu. Suma kontrolna wniosku z generatora i 

złożonego wydruku musi być taka sama. 

 Wnioskodawca może złożyć tylko jeden wniosek w ramach 
naboru

 Czas realizacji projektów: do 6 miesięcy od podpisania 
umowy,

 Konsultacje udzielane będą w: siedzibie LGD Kwiat Lnu 
Lubawka, ul. Dworcowa 33 nr tel. 75 74 11 804.

 Dokumenty związane z konkursem dostępne na stronie:  
www.kwiatlnu.eu projekty grantowe

http://www.kwiatlnu.eu/
http://www.kwiatlnu.eu/
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Grantobiorcy
Proszę zapoznać się szczegółowo z dokumentami 

związanymi z konkursem. 

Wybrane zapisy:

1. Grantobiorca jest zobowiązany 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

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować.

2. Podmiot ubiegający się o wsparcie musi posiadać numer identyfikacyjny

nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie 
płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”. 

3. Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej.
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Grantobiorcy
Proszę zapoznać się szczegółowo z dokumentami związanymi z 

konkursem. !!!!!!!!!!

Wybrane zapisy:
1. Dotacja na realizacje projektu grantowego wynosi 100 %- na pokrycie 

kosztów kwalifikowalnych.

2. Suma grantów udzielonych jst w ramach danego projektu grantowego 
nie może przekroczyć 20%.

3. Za koszty kwalifikowalne zostaną uznane, które:

zostały poniesione od dnia podpisania umowy

w formie bezgotówkowej

są racjonalne, a ich wysokość została ustalona  w oparciu o rozeznanie rynku, 

zostały uwzględnione w systemie rachunkowości, albo do ich identyfikacji 
wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy.

wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza 
realizować.

w przypadku, gdy wysokość kosztów kwalifikowalnych w zakresie danego 
zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji przekracza 
wartość rynkową tych kosztów ustaloną w wyniku oceny ich racjonalności, przy 
ustalaniu wysokości pomocy uwzględnia się wartość rynkową tych kosztów.
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Dokumentacja 
Proszę zapoznać się szczegółowo z dokumentami 

związanymi z konkursem. !!!!!!!!!!

1. Lokalna Strategia Rozwoju LGD Kwiat Lnu 
2. OGŁOSZENIE KONKURSU
3. Regulamin naboru wniosków,
4. Wniosek o powierzenie grantu,
5. Procedura oceny i wyboru grantobiorców,
6. Karta weryfikacji :

Wstępnej 
 Zgodności z PROW
 Zgodności z celami i wskaźnikami
Kryteria wyboru – działanie nieiwestycyjne

7. Umowa o powierzeniu grantu nr …
8. Procedura przekazania i rozliczania grantu
9. Karta monitoringu merytorycznego i finansowego 
10. Sprawozdanie końcowe 

Dokumenty związane z konkursem dostępne na stronie:  www.kwiatlnu.eu
projekty grantowe

http://www.kwiatlnu.eu/
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Lokalne kryteria wyboru

Omówienie lokalnych kryteriów wyboru, 
na podstawie których dokonywana jest 
punktowa ocena Rady LGD Kwiat Lnu

Liczba punktów, jaką przyzna Rada LGD 
Kwiat Lnu danemu wnioskowi jest 

decydująca o pozycji wniosku na liście 
rankingowej. 
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Wniosek o powierzenie grantu

Omówienie wniosku 
o powierzenie grantu



15

Dziękuję Państwu za uwagę 
i zapraszam do współpracy

Bożena Pełdiak
prezes

Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu
58-420 Lubawka, ul. Dworcowa 33.

biuro@kwiatlnu.eu
www.kwiatlnu.eu
Tel. 75 74 11 804

mailto:biuro@kwiatlnu.eu
http://www.kwiatlnu.eu/

