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Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na 

lata 2016-2023 (LSR) 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „EUROGALICJA” skupia mieszkańców z terenu 

Gmin: Sokołów Małopolski, Głogów Małopolski, Kamień, Trzebownisko, Krasne oraz 

Czarna. Stowarzyszenie ma opracowaną Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2023 (LSR) i 23 maja 2016 roku podpisało umowę o warunkach 

i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju. Realizacja LSR odbywać się będzie poprzez 

projekty (operacje) przygotowywane i realizowane przez różnych Beneficjentów składających 

wnioski za pośrednictwem LGD. Wnioski złożone w LGD poza spełnieniem wymogów 

formalnych muszą być także zgodne z celami nakreślonymi w LSR oraz z lokalnymi 

kryteriami ustalonymi przez członków LGD. LSR dla obszaru objętego działaniem LGD 

EUROGALICJA wyraźnie określa na podstawie jakich kryteriów będą oceniane wnioski. 

Podstawowym  kryterium branym pod uwagę przy ocenie wniosków  przez LGD  jest 

zgodność celów operacji z celami LSR. Lokalna Strategia Rozwoju  dla obszaru działania 

LGD stawia sobie 3 główne cele: 

 

Cel Ogólny 1.0 Poprawa 
komfortu życia mieszkańców 

obszaru LGD „EUROGALICJA” i 
wzmocnienie kapitału 

społecznego do 2023 r.  

Cel szczegółowy 1.1 
Rozwijanie postawy dbałości 
o zdrowie i zdrowy styl życia 

oraz szeroko pojęte 
bezpieczeństwo do 2023 r.  

Cel szczegółowy 1.2 
Ochrona różnorodności 

biologicznej i propagowanie 
zasad zrównoważonego 

rozwoju do 2023 r.  

Cel szczegółowy 1.3 
Wzrost atrakcyjności 

turystyczno-rekreacyjnej 
obszarów LGD do 2023 r. 

Cel Ogólny 2.0 Wzrost 
aktywności gospodarczej 

obszaru LSR na rzecz 
konkurencyjności i 

zatrudnienia do 2023 r.  

Cel szczegółowy 2.1 
Aktywizacja 

przedsiębiorczości 
mieszkańców do 2023 r.  

Cel szczegółowy 2.2 
Rozwój nowoczesnej 

ikonkurencyjnej  
przedsiębiorczości do 

2023 r.  

Cel szczegółowy 2.3 
Podnoszenie kompetencji 

zawodowych pracowników 
przedsiębiorstw i 

przedsiębiorców do 2023 r. 

Cel Ogólny 3.0 Budowanie 
tożsamości lokalnej i trwałych 
więzi społecznych  bazujących 

na zasobach dziedzictwa 
lokalnego do 2023 

Cel szczegółowy 3.1 
Zachowanie i ochrona 
materialnych zasobów 

dziedzictwa kulturowego i 
przyrodniczego do 2023 r.  

Cel szczegółowy 3.2 
Zachowanie i ochrona 

niematerialnych zasobów 
dziedzictwa lokalnego 

(kultura, historia, obrzędy, 
wyobrażenia itp.) do 2023 r. 

Cel szczegółowy 3.3 
Wzrost aktywności lokalnej i 

integracji społecznej 
mieszkańców obszaru do 

2023 r. 

Cel szczegółowy 3.4 
Wzrost kompetencji osób i 

organów LGD 
uczestniczących we 

wdrażaniu LSR do 2023 r. 
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Projekty grantowe 

Projekt grantowy składa się z szeregu mikroprojektów/mikrograntów, gdzie odbiorcami 

końcowymi są podmioty działające na obszarze objętym LSR. 

Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, wybrany w drodze otwartego naboru 

ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego (operatora projektu grantowego) 

w ramach realizacji projektu grantowego. 

Uwaga: „Grantobiorcą” nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania 

dofinansowania. 

Grantem są środki finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu 

grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań w projekcie grantowym. 

 

W ramach projektów grantowych stroną umowy jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania EUROGALICJA (LGD), która zawarła umowę ramową z Zarządem Województwa 

Podkarpackiego. 

LGD określiła kryteria i zasady realizacji projektów grantowych w ramach realizacji LSR. 

Odpowiedzialność finansową za realizację projektu grantowego ponosi LGD, w tym za 

wszystkie nieprawidłowości i naruszenia prawa. Ewentualne korekty nakładane są na LGD 

jako beneficjenta 

LGD ma roszczenia odszkodowawcze wobec grantobiorców. 

LGD w umowach z odbiorcami końcowymi mikrograntów ustanawia odpowiednie 

zabezpieczenia finansowe (weksel i deklaracja do weksla niezupełnego) gwarantujące 

prawidłowość realizacji mikroprojektu i ewentualne sankcje finansowe. 

 

LGD odpowiada w szczególności za: 

1) realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem; 

2) dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców; 

3) zawieranie z grantobiorcami umów o powierzenie grantu; 

4) rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców; 

5) monitorowanie realizacji zadań przez grantobiorców; 

6) kontrolę realizacji zadań przez grantobiorców; 

7) odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu. 
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Zakres wsparcia projektów grantowych LGD EUROGALICJA: 

 

Beneficjent: 

O pomoc może ubiegać się podmiot będący: 

1) osobą fizyczną, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) jest pełnoletnia, 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR (obszar objęty LSR obejmuje 

Gminy: Czarna, Głogów Młp., Kamień, Krasne, Sokołów Młp. oraz Trzebownisko) 

w przypadku gdy osoba fizyczna nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460), 

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo 

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze 

wiejskim objętym LSR.  

4) gminą, która nie spełnia warunku określonego w pkt 2), jeżeli jej obszar jest obszarem 

wiejskim objętym LSR w ramach której zamierza realizować operację; 

5) powiatem, który nie spełnia warunku określonego pkt 2), jeżeli przynajmniej jedna z gmin 

wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 4. 

Wzmocnienie kapitału 
społecznego, w tym 
przez podnoszenie 

wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i 
zmian klimatycznych, 

także z 
wykorzystaniem 

rozwiązań 
innowacyjnych 

Zachowaniae 
dziedzictwa lokalnego 

Rozwój 
ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej 
infrastruktury 

turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub 

kulturalnej. 

Promowanie obszaru 
objętego LSR, w tym 
produktów lub usług 

lokalnych 
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Pomoc jest przyznawana grantobiorcy jeśli spełnione są następujące 

warunki: 

1) koszty kwalifikowalne operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych 

(nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych lub organizacji pożytku publicznego 

będących organizacjami pozarządowymi w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z art. 59 

ust 8 rozporządzenia nr 1305/2013); 

2) operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego 

zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta 

kosztów kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po 

zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie 

później niż do dnia 31 grudnia 2022 r.; 

3) operacja, która obejmuje koszty inwestycyjne, zakłada realizację inwestycji na obszarze 

wiejskim objętym LSR, chyba że operacja dotyczy inwestycji polegającej na budowie albo 

przebudowie liniowego obiektu budowlanego, którego odcinek będzie zlokalizowany poza 

tym obszarem; 

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 ten 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; 

6) realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych; 

7) została wydana ostateczna decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, jeżeli jej 

wydanie jest wymagane przepisami odrębnymi. 

 

 

 

Pomoc na daną operacje jest przyznawana, jeżeli operacja ta służy zaspokojeniu 

potrzeb społeczności lokalnej. 
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Numer Identyfikacyjny ARIMR dla Beneficjentów PROW 2014 – 2020 
 

Przypominamy przyszłym Beneficjentom, którzy będą zainteresowani składaniem wniosków 

o przyznanie pomocy w ramach działań PROW 2014-2020, iż pomoc jest przyznawana 

podmiotowi, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym 

systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków 

o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.  

W przypadku braku numeru identyfikacyjnego wniosek o wpis do ewidencji producentów 

należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy 

(powiat łańcucki: 37-100 Łańcut ul. Traugutta 20; powiat rzeszowski: 35-233 Rzeszów 

ul. Lubelska 46).  

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów:  

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja  

-producentow.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WAŻNE: 

Pomoc na projekt grantowy jest przyznawana, jeżeli: 

- wysokość każdego grantu , jaki ma być udzielony grantobiorcy nie będzie wyższa niż 50 

tys. złotych oraz niższa niż 5 tys. złotych; 

- w ramach projektu grantowego jest planowane wykonanie co najmniej 2 zadań 

służących osiągnięciu celu projektu grantowego, a wartość każdego z tych zadań nie 

będzie wyższa niż 50 tys. złotych oraz niższa niż5 tys. złotych; 

- pomoc nie jest przyznawana na projekt grantowy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości 

oraz wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność 

gospodarczą; 

- granty zostaną udzielone grantobiorcy na podstawie umowy o powierzenie grantu, do 

wysokości limitu, który wynosi 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach 

projektów grantowych realizowanych przez LGD EUROGALICJA; 

-  suma grantów planowanych do udzielenia jednostkom sektora finansów publicznych w 

ramach danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty pomocy na ten 

projekt;  

http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja%20-producentow.html
http://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/ewidencja%20-producentow.html
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* rozporządzenie MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy 

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

przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 poz. 1570 z późn. zm.) 

 

Kwoty dofinansowania: 

Wartość przyznanej pomocy (dofinansowania) od 5 tys. zł do 50 tys. zł. 

 

Intensywność wsparcia: 

Jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% 

Pozostałe podmioty – do 100% 

 

Do kosztów kwalifikowanych zaliczamy koszty: 

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, zwane 

dalej „kosztami ogólnymi” (w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych 

kosztów kwalifikowanych operacji), 

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, 

UWAGA: 

Pomoc na projekt grantowy jest przyznawana, jeżeli grantobiorca nie wykonuje 

działalności gospodarczej, z tym że w przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze 

swoim statutem w ramach swojej struktury organizacujnej powołał jednostki 

organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest przyznawana nawet gdy: 

a) warunek określony w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia* 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, 

b) grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które 

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

związana z przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy. 
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5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie 

„zachowanie dziedzictwa lokalnego” – również używanych maszyn lub wyposażenia, 

stanowiących eksponaty, 

6) zakupu nowych 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wartość wkładu rzeczowego, o którym mowa 

w art. 69 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013. 

Sposób wyliczenia: 

 
liczba godzin x przeciętne wynagrodzenie/168 

 
w drugim roku poprzedzającym rok, 

w którym składany jest wniosek 

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie 

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r.: 

Na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.1)) 

ogłasza się, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2015 r. wyniosło 

3899,78 zł. 

UWAGA: 
Koszty muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu 

oraz racjonalne! 

 

Koszty które mogą być sfinansowane w ramach grantu muszą być poniesione od dnia 

podpisania umowy o powierzenie grantu z Stowarzyszeniem LGD EUROGALICJA. 

 

Refundacji podlegają koszty, które  zostały określone w zestawieniu rzeczowo-

finansowym operacji oraz planie finansowym, faktycznie poniesione oraz 

udokumentowane. 
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Refundacja kosztów 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji w pełnej wysokości, jeżeli: 

1) Zostały poniesione: 

a) od dnia, w którym została zawarta umowa, a w przypadku kosztów ogólnych – od dnia 1 

stycznia 2014 r., 

b) zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, a gdy te przepisy nie mają 

zastosowania – w wyniku wyboru przez beneficjenta wykonawców poszczególnych zadań 

ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji z zachowaniem konkurencyjnego trybu 

ich wyboru, 

c) w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której wartość, bez względu 

na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 1 tys. złotych – w formie rozliczenia 

bezgotówkowego; 

2) zostały uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich identyfikacji 

wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i 

rozporządzenia nr 1305/2013. 

 

Kryteria wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„EUROGALICJA” w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność na lata 2016-2023 – projekty grantowe 
 

 

Projekty grantowe 

 

Lp. 
Kryterium lokalne oceny 

operacji 
Opis kryterium lokalnego oceny operacji Punktacja 

1 
Zaplecze planowanej 

operacji i gotowość do 

jej realizacji 

Preferuje Wnioskodawców posiadających 

zasoby (kadrowe, rzeczowe, finansowe) 

niezbędne do prawidłowej realizacji 

planowanej operacji oraz przedłożyli 

kompletną 

dokumentację zawierającą wszystkie 

dokumenty, w tym oferty, projekty 

budowlane, kosztorysy, zgody, pozwolenia, 

opinie niezbędne do realizacji tej operacji. 

Należy opisać zasoby – zaplecze 

planowanej operacji będące w dyspozycji 

Wnioskodawcy. 

  

- zasoby kadrowe (doświadczenie osób w 

realizacji planowanych przedsięwzięć) – 1 

pkt 
- zasoby rzeczowe i finansowe – 2 pkt 

- wnioskodawca posiada komplet 

 0 lub 1 lub 2 lub 

3 lub 4 lub 5 pkt 
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uprawomocnionej dokumentacji 

niezbędnej do rozpoczęcia prac 

budowlanych (jeśli dotyczy) – 2 pkt 

 

2 
Wsparcie grup 

defaworyzowanych 

Preferuje operacje przewidujące wsparcie 

grup defaworyzowanych zdefiniowanych w 

LSR. Zdefiniowane grupy defaworyzowane 

to: osoby bezrobotne do 25 r.ż., z brakiem 

lub krótkim doświadczeniem zawodowym 

(do 2 lat); osoby bezrobotne z niskim 

poziomem wykształcenia (średnim i 

niższym); seniorzy; osoby 

niepełnosprawne. 

 

- operacja nie przewiduje wsparcia grup 

defaworyzowanych – 0 pkt. 

- operacja przewiduje wsparcie grup 

defaworyzowanych – 2 pkt. 

 

0 lub 2 pkt 

3 
Ocena spójności 

planowanych działań 

i kosztów 

Preferuje operacje, w których planowane 

koszty są w pełni 

spójne z planowanymi w ramach operacji 

działaniami. 

- koszty kwalifikowane częściowo spójne z 

planowanymi w ramach operacji 

działaniami, zaistniała konieczność 

redukcji części kosztów operacji – 3 pkt 

- wszystkie planowane koszty są kosztami 

kwalifikowanymi oraz są spójne z 

planowanymi w ramach operacji 

działaniami, nie dokonano redukcji 

kosztów kwalifikowalnych – 6 pkt 

 

Operacja musi uzyskać min 3 punkty 

 

0 lub 3 lub 6 pkt 

4 Rodzaj Wnioskodawcy 

Preferuje operacje, których Wnioskodawca 

nie należy do jednostki sektora finansów 

publicznych.  

 

- Wnioskodawca jest jednostką sektora 

finansów publicznych – 0 pkt. 

- Wnioskodawca nie jest jednostką sektora 

finansów publicznych – 2 pkt. 

 

 

0 lub 2 pkt 

5 Czas realizacji operacji 

Preferuje operacje, które realizowane będą 

do 6 miesięcy od podpisania umowy o 

dofinansowanie operacji. 

 

- operacja będzie realizowana przez okres 

powyżej 6 miesięcy – 0 pkt. 

- operacja będzie realizowana przez okres 

do 6 miesięcy – 2 pkt. 

 

 

0 lub 2 pkt 



11 
 

6 Lokalizacja operacji 

Preferuje się operacje realizowane na 

terenie miejscowości o liczbie 

mieszkańców mniejszej niż 2,5 tys. osób 

(według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r., 

tj. zameldowanych na pobyt stały i 

czasowo). 

 

- projekt realizowany na obszarze 

miejscowości o liczbie mieszkańców 

powyżej 2,5 tyś. osób – 0 pkt. 

- projekt realizowany na obszarze 

miejscowości o liczbie mieszkańców 

równej lub poniżej 2,5 tyś. osób – 2 pkt. 

 

0 lub 2 pkt 

7 

Wpływ operacji na 

społeczność lokalną 

   

Preferuje operacje wpływające pozytywnie 

na: 

- promocję zdrowego trybu życia,  

- kultywowanie tradycji i dziedzictwa 

lokalnego 

- integracji społeczności lokalnej 

 

- operacja wpływa na integrację 

społeczności lokalnej – 1 pkt 

- operacja promująca zdrowy tryb życia lub 

kultywowanie tradycji i dziedzictwa 

lokalnego  - 5 pkt 

- Wnioskodawca przewiduje operację na 

terenie więcej niż 1 gminy wchodzącej w 

skład LGD – 4 pkt 

 

1 lub 5 lub 6 lub 

10 pkt 

8 

Liczba osób 

korzystających z 

efektów realizacji 

projektu 

Preferowane będą operację, z których 

skorzysta bezpośrednio po zakończeniu 

realizacji operacji co najmniej 300 osób. 

 

- do 150 osób - 2 pkt. 

- od 151 do 300 osób – 4 pkt. 

- powyżej 300 osób – 6 pkt. 

 

2 lub 4 lub 6 pkt 

 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania w ocenie 

33 (35 w przypadku 

projektu 

infrastrukturalnego) 

 

Minimalna liczba punktów niezbędnych do wyboru operacji 

 

14 
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Cele ogólne, szczegółowe i przedsięwzięcia LSR związane 

z planowanymi naborami wniosków aplikacyjnych w ramach                                   

projektów grantowych. 

 

Cel ogólny nr 1 Poprawa komfortu życia mieszkańców obszaru LGD „EUROGALICJA” 

i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r. 

Cel szczegółowy nr 1.1 Rozwijanie postawy dbałości o zdrowie i zdrowy styl życia oraz 

szeroko pojęte bezpieczeństwo do 2023 r. 

Przedsięwzięcie 1.1.1 Edukacja na rzecz zdrowia (w aspekcie psychicznym, fizycznym 

i społecznym) i bezpieczeństwa mieszkańców regionu. 

Wskaźnik produktu: Liczba zorganizowanych wydarzeń edukacyjnych na rzecz zdrowia 

i bezpieczeństwa. 

Przykładowe tematy projektów: 

- warsztaty wykonywania kosmetyków ekologicznych;  

- warsztaty, prelekcje na temat „OZE”; 

- imprezy informujące o odnawialnych źródłach energii, ekologii itp.;  

- przeprowadzenie szkolenia/kursu z zakresu edukacji i doradztwa, w tym w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatu i adaptacji do zmian klimatu; 

- zwiększenie świadomości ekologiczno-konsumenckiej w zakresie wyboru produktów 

sprzyjających zdrowiu i przyjaznych dla środowiska i klimatu; 

- zwiększenie świadomości klimatycznej w zakresie zmian i zagrożeń klimatu i skutków dla 

człowieka oraz o gospodarce niskoemisyjnej i możliwościach adaptacji do skutków zmian 

klimatu, w tym ze strony rolnictwa; 

- zwiększenie wiedzy o zdrowym stylu i trybie życia oraz zagrożeniach dla zdrowia ze strony 

niewłaściwego odżywiania, palenia, spożywania żywności wysoko przetworzonej, 

nienaturalnej i modyfikowanej genetycznie; 

- opracowanie scenariuszy i organizacja lekcji dydaktycznych lub warsztatów szkoleniowych 

i pogadanek tematycznych w szkołach; lub wykonanie audycji w lokalnym radio; lub 

opracowanie cyklu artykułów edukacyjnych w lokalnych gazetach lub na portalach 

internetowych; lub opracowanie broszur/krótkich przewodników edukacyjnych dla młodzieży 

szkolnej; lub organizacja wystawy edukacyjnej (w tym mobilnej). 
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- organizacja cyklu wykładów w szkołach i świetlicach wiejskich dla konsumentów i młodzieży 

pt. „odpowiedzialny konsument”, „jak żyć zdrowo i nie szkodzić środowisku”, „czy możemy 

hronić klimat” lub organizacja cyklu audycji radiowych i pogadanek. 

- organizacja cyklu wykładów i pogadanek w świetlicach wiejskich dla konsumentów 

i młodzieży pt. „odpowiedzialny konsument”, „jak żyć zdrowo i nie szkodzić środowisku”, 

„czy możemy chronić klimat”, „rolnictwo wobec skutków zmian klimatu – rolnictwo 

adaptacyjne i niskoemisyjne” 

-  wydanie cyklu broszur, ulotek lub plakatów zwracających uwagę na potrzebę zdrowego 

i zrównoważonego stylu życia i odżywiania, równocześnie chroniącego środowisko i klimat, 

promocja kalkulatora śladu węglowego – publikacja artykułów w lokalnej prasie. 

- zorganizowanie cyklu zajęć pedagogicznych w szkołach/przedszkolach na temat zagrożeń 

dla środowiska, zmian klimatu i sposobach praktycznych zachowań proekologicznych 

 

 

 

Cel ogólny nr 3 Budowanie tożsamości lokalnej i trwałych więzi społecznych bazujących na 

zasobach dziedzictwa lokalnego do 2023 r. 

Cel szczegółowy nr 3.1 Zachowanie i ochrona materialnych zasobów dziedzictwa 

kulturowego i przyrodniczego do 2023 r. 

Przedsięwzięcie 3.1.1 Odbudowa i renowacja zabytków świeckich i sakralnych. 

Wskaźnik produktu: Liczba zabytkowych obiektów małej architektury poddanych pracom 

konserwatorskim lub restauratorskim. 

Przykładowe tematy projektów: 

- rewitalizacja i renowacja zabytkowych obiektów małej architektury (rzeźb, nagrobków, 

kapliczek, lokalnych pomników historycznych); 

 

Cel ogólny nr 3 Budowanie tożsamości lokalnej i trwałych więzi społecznych bazujących na 

zasobach dziedzictwa lokalnego do 2023 r. 

Cel szczegółowy nr 3.2 Zachowanie i ochrona materialnych zasobów dziedzictwa lokalnego 

i przyrodniczego do 2023 r. 

Uwaga: 

Przedsięwzięcia grantowe w ramach tego zakresu  powinny integralnie włączać 
aspekty ekologiczne, w tym edukacyjno-ekologiczne i edukacyjno-klimatyczne 

zarówno do treści projektów, jak i sposobów ich realizacji. 



14 
 

Przedsięwzięcie 3.2.2 Wzmocnienie potencjału podmiotów promujących lokalne dziedzictwo 

kulturowe i tradycje z obszaru „EUROGALICJ”. 

Wskaźnik produktu: Liczba wspartych podmiotów działających w sferze kultury. 

Przykładowe tematy projektów: 

- doposażenie organizacji pozarządowych, zespołów śpiewaczych, kół gospodyń wiejskich 

(zakup strojów ludowych, instrumentów, materiałów i in.);  

- doposażenie świetlic wiejskich będących miejscami prób/występów; 

 

Cel ogólny nr 3 Budowanie tożsamości lokalnej i trwałych więzi społecznych bazujących na 

zasobach dziedzictwa lokalnego do 2023 r. 

Cel szczegółowy nr 3.3 Wzrost aktywności lokalnej i integracji społecznej mieszkańców 

obszaru do 2023 r. 

Przedsięwzięcie 3.3.1 Organizacja kompleksowych działań edukacyjno- aktywizujących na 

rzecz wzrostu zaangażowania i samoorganizacji lokalnej 

społeczności. 

Wskaźnik produktu: Liczba przedsięwzięć integrujących mieszkańców obszaru LGD. 

Przykładowe tematy projektów: 

- organizacja imprez, przedsięwzięć, warsztatów integrujących mieszkańców obszaru LGD  

- warsztaty jak zakładać stowarzyszenia, KGW, aktualnych przepisów; 

- warsztaty na temat aplikowania grup nieformalnych o środki pomocowe z UE; 

- warsztaty ze specjalistą (doradcą zawodowym) nt. sposobów efektywnego poszukiwania 

pracy, planowania kariery zawodowej, samooceny, automotywacji, itp. (nauczenie 

umiejętności poszukiwania pracy przez osoby młode/ bezrobotne/ niepełnosprawne/ starsze); 

- warsztaty ze specjalistą/psychologiem (wyuczenie umiejętności zachowań asertywnych, 

trening autoprezentacji i in. umiejętności miękkich - zarządzania czasem, samodyscypliny, 

komunikowania się, negocjowania itp.) 

-  zapoznanie odbiorców z podstawami pracy zawodowej w danym zawodzie, np.: 

informatyk, grafik komputerowy, piłkarz, żołnierz, policjant, lekarz, piekarz i in. 

- organizacja syklu spotkań/warsztatów dla osób niepełnosprawnych w zakresie możliwych 

i dobrych przykładów znalezienia i świadczenia pracy zarobkowej przez osoby 

niepełnosprawne (pokazanie niepełnosprawnym możliwości pracy zawodowej, 

motywowanie); 
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- nauczenie osób niepełnosprawnych umiejętności manualnych, ruchowych, językowych, 

radzenia sobie w trudnych sytuacjach, itp. 

- nauczenie dzieci/młodzieży praktycznych sposobów ochrony środowiska i klimatu na co 

dzień; 

 

SPOSÓB WYPEŁNIANIA WNIOSKU 

1. Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony 

odręcznie, w sposób czytelny (np. pismem drukowanym) i trwały. 

2. Wniosek w pkt od 1 do 3 wypełniany jest przez Lokalną Grupę Działania (LGD), która 

dokonuje wyboru operacji do dofinansowania. 

W sytuacji, kiedy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy – należy wstawić kreskę, a w przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość 

„0,00”. 

3. W przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się w przewidzianych do tego 

tabelach i rubrykach, dane te należy zamieścić na dodatkowych kartkach (np. kopie stron 

wniosku i załączników składanych na udostępnionym formularzu) ze wskazaniem, której 

części dokumentu dotyczą oraz z adnotacją na wniosku, że dana rubryka lub tabela została 

dołączona. Dodatkowe strony należy ponumerować, podpisać oraz opatrzyć datą i dołączyć 

przy pomocy zszywacza do wniosku. Przy wypełnianiu elektronicznym wniosku istnieje 

możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstu w polach. 

4. Przed złożeniem wniosku należy upewnić się, czy: 

a) wniosek został podpisany w wyznaczonych do tego miejscach przez podmiot ubiegający 

się o przyznanie pomocy / pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, 

b) wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku, 

c) załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją INFORMACJA O 

ZAŁĄCZNIKACH). 

5. Dane finansowe podawane we wniosku, w tym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym 

operacji wyrażone są w złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem 

wnioskowanej kwoty pomocy, którą należy podać w pełnych złotych (po obcięciu groszy). 

 

Pole: Krótka charakterystyka grantobiorcy 

Należy opisać dotychczasową działalność (aktywność) Grantobiorcy.  
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Grantobiorca powinien wykazać, iż: 

- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które 

zamierza realizować lub, 

- posiada  zasoby  odpowiednie  do  przedmiotu  zadania  np.  budynki,  pojazdy,  sprzęt 

biurowy  i przemysłowy oraz posiadane na stanie półproduktów, które wykorzystane będą do 

realizacji zadania lub, 

- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania( jeżeli jest osobą fizyczną) lub, 

- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować. 

 

Pole: Tytuł operacji 

Należy wpisać tytuł, pod którym będzie realizowana operacja. Tytuł operacji powinien być 

zwięzły oraz  odzwierciedlać  rodzaj  i  zakres  planowanego  przedsięwzięcia.  Tytuł  będzie  

podawany   w jednakowym brzmieniu we wszystkich dokumentach, w których jest do niego 

odwołanie. 

 

Pole: Opis operacji 

Należy  opisać  planowaną  do  realizacji  operację  w  taki  sposób,  aby  była  możliwa  

weryfikacja planowanych do osiągnięcia celów w odniesieniu do zakładanych rezultatów 

(efektów). Opis operacji powinien być zwięzły. 

Należy uzasadnić możliwość osiągnięcia celu poprzez zakładany zakres i czas realizacji 

operacji w kontekście przyjętych nakładów. 

 

Pole: Cel (e) operacji 

Należy szczegółowo określić cel, jaki stawia sobie podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy przystępując do realizacji operacji, z którego wynikać będzie wpływ na osiągnięcie 

celów określonych w Programie (jakie efekty podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy 

zamierza osiągnąć poprzez realizację tej operacji). 

Planowany cel operacji powinien być zgodny z celami określonymi w LSR LGD, która 

ogłosiła nabór wniosków. 

Uwaga! 

1) W celu nie należy wymieniać zakresu rzeczowego. 
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2) Określony przez podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy cel musi być mierzalny, 

konkretny, adekwatny do zakładanych rezultatów (efektów), realistyczny oraz określony 

w czasie. 

Konkretny, tj. jasno określony, również pod względem efektów. 

Mierzalny, tj. możliwy do weryfikacji mierzalnymi wskaźnikami . 

Realistyczny  i  określony  w  czasie,  tj.  sformułowany,  w  taki  sposób,  aby  przy  

uwzględnieniu ewentualnych ryzyk związanych z realizacją projektu osiągnięcie celu było 

możliwe w planowanym okresie realizacji operacji. 

Pozostałe elementy wniosku muszą zachować pełną spójność z przyjętym celem operacji 

Sformułowanie celu ma podstawowe znaczenie dla operacji, przede wszystkim dlatego, że cel 

będzie przeniesiony do umowy o przyznaniu pomocy, a podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy będzie zobowiązany do osiągnięcia założonego celu. 

Jeśli zatem podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzyma pomoc na dany cel i nie 

utrzyma ww. celu przez ten okres będzie zmuszony do zwrotu pomocy 

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU 

1. Podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy składa wniosek bezpośrednio (osobiście albo 

przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w miejscu i w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków na dany projekt grantowy. 

2. Złożenie wniosku w Stowarzyszeniu LGD Eurogalicja zostanie potwierdzone na pierwszej 

stronie jego kopii pieczęcią LGD, datą wpływu oraz podpisem osoby przyjmującej wniosek. 

3. Komplet dokumentów zawierający trwale spięty wniosek z ponumerowanymi załącznikami 

musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora. Do wniosku należy dołączyć formę 

elektroniczną dokumentu w postaci informatycznego nośnika danych (np. płyta CD/DVD). 

 

 

OGÓLNE ZASADY OCENY OPERACJI 

1. W terminie do 45 dni od dnia następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków 

o przyznanie pomocy na projekt grantowy, Rada LGD dokonuje wyboru operacji i ustalenia 

kwoty wsparcia. 
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2. Członkowie Rady oraz pracownicy biura LGD przystępując do procedury oceny 

zobowiązani są złożyć pisemnie „Oświadczenie o bezstronności” w zakresie podejmowania 

decyzji, tj. zgodnie z postanowieniami Regulaminu Rady LGD. 

 

3. Przed posiedzeniem Rady sporządzany jest rejestr interesów członków organu decyzyjnego 

pozwalający na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami/ poszczególnymi 

wnioskami, a następnie rejestr ten jest przekazywany prowadzącemu posiedzenie Rady LGD. 

 

4. W ocenie operacji nie może brać udziału członek wykluczony na podstawie zapisów 

zawartych w „Oświadczeniu o bezstronności” oraz którego wykluczenie wynika ze 

sporządzonego rejestru interesów członków organu decyzyjnego, pozwalającego na 

identyfikację charakteru powiązań z Wnioskodawcami/ poszczególnymi wnioskami. 

Wykluczenie członka Rady z oceny operacji odnotowywane jest w protokole z posiedzenia 

Rady. 

 

5. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD zamieszcza na swojej stronie 

internetowej listę operacji w ramach oceny wstępnej, listę operacji ocenionych według 

lokalnych kryteriów wyboru oraz listę wybranych operacji wraz ze wskazaniem, które 

z operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

o przyznanie pomocy ramach projektu grantowego. 

 

6. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGD przekazuje podmiotowi 

ubiegającemu się o przyznanie pomocy pisemną informację o wyniku oceny zgodności jego 

operacji z oceną wstępną oraz w przypadku pozytywnego wyniku oceny wstępnej 

informację o: 

a) wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację lokalnych 

kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych 

przez operację, 

b) ustalonej kwocie wsparcia; 

c) w przypadku pozytywnego wyniku wyboru – zawierającą dodatkowo wskazanie, czy 

operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

 

7. Prawo wniesienia odwołania przysługuje podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie 

pomocy od: 

a) negatywnej oceny wstępnej albo 

b) nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji, albo 

c) wyniku wyboru, który powoduje, że operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym 

w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie wsparcia. 

 

8. Odwołanie wnosi się w terminie do 7 dni od dnia doręczenia informacji, o której mowa 

w pkt. 6. 
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9. Odwołanie jest wnoszone za pośrednictwem LGD i rozpatrywany przez Radę 

Stowarzyszenia. 

 

ZAWARCIE UMOWY O POWIERZENIE GRANTU 

Po dokonaniu wyboru grantobiorców, w tym zakończeniu ewentualnych postępowań 

związanych z rozpatrzeniem odwołań, LGD przygotowuje wniosek o przyznanie pomocy na 

realizację projektu grantowego, który składa następnie do Zarządu Województwa. 

W przypadku  pozytywnej oceny przez Zarząd Województwa wniosku LGD o przyznanie 

pomocy na realizację projektu grantowego, LGD zawiera z Samorządem Województwa 

Podkarpackiego umowę o przyznanie pomocy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawą do rozliczenia przez grantobiorcę zadania, na który został przyznany grant jest 

wniosek o rozliczenie grantu, który składa się w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania EUROGALICJA (36-050 Sokołów Małopolski, ul. Rzeszowska 29A) w terminie 

wskazanym w umowie o powierzenie grantu. 

Weryfikację wniosku o rozliczenie grantu, prowadzą pracownicy biura LGD, a zatwierdzenia 

wypłaty pomocy dokonuje Zarząd LGD. Wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu grantobiorcy 

zobowiązani są przedstawić  kserokopie dowodów poniesionych kosztów realizacji zadania tj. 

rachunków, faktur i równoważnych dokumentów księgowych.. 

 

 

 

UWAGA: 
Umowa o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego jest zawierana pomiędzy 

LGD a grantobiorcą tylko w przypadku, gdy LGD zawarło z Samorządem Województwa 

Podkarpackiego umowę na realizację projektu grantowego.  
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Jak stworzyć dobry projekt i dobrze wypełnić wniosek o powierzenie 

grantu 
 

Wniosek to nic innego, jak oferta na realizację naszego projektu przedstawiona na właściwym 

dla danego naboru wniosku (formularzu) aplikacyjnym dotyczącym dofinansowania 

planowanej operacji w ramach projektów grantowych. 

Wniosek jest więc sposobem na zdobycia środków finansowych na realizacje zaplanowanego 

projektu. 

Wydatki w ramach 
realizacji operacji są 
kwalifikowalne, o ile 

łącznie spełniają 
następujące warunki: 

są niezbędne dla 
realizacji projektu, 

a więc mają 
bezpośredni 

związek z celami 
projektu, 

są racjonalne i 
efektywne, tj. nie 

są zawyżone w 
stosunku do cen i 

stawek 
rynkowych, 

zostały faktycznie 
poniesione 

dostawcy 
towarów lub usług 
zostali wybrani w 

sposób przejrzysty 
i konkurencyjny 

płatności z tytułu 
wydatków 

dokonano do dnia 
złożenia wniosku 

o płatność 

są zgodne z 
przepisami prawa 

krajowego i 
wspólnotowego. 

są zgodne z 
zatwierdzonym 

planem rzeczowo-
finansowym 

projektu 

są 
udokumentowane 

odnoszą się do 
okresu 

kwalifikowalności 
wydatków i są 

poniesione w tym 
okresie, 
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Formularz wniosku o powierzenie grantu opiera się na logice projektowej. W formularzu tym 

pojawiają się pytania o problemy, cele, działania, budżet, rezultaty i ich ocenę (wskaźniki: 

produktu, rezultatu i oddziaływania), itp. 

 

 

PROJEKT GRANTOWY – POMYSŁ 

 

Dobrze opracowany projekt jest podstawą do tego, aby złożyć dobry, logiczny i spójny 

wniosek aplikacyjny. Gotowy projekt jest narzędziem pracy. Określa zadania jakie zostaną 

wykonane i narzędzia, jakie będą potrzebne do wykonania tych zadań i osiągnięcia celu 

projektu. 

 

Opracowanie wstępnego planu projektu powinno udzielać odpowiedzi na następujące pytania: 

1. Cel operacji (zakres tematyczny) 

2. Gdzie i dla kogo? 

3. Co chcemy zrobić? 

4. Ramy czasowe 

5. Działania (co po kolei robimy, aby osiągnąć cel?) 

6. Harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny założonymi działaniami 

7. Określamy wskaźniki operacji: produktu, rezultatu i oddziaływania 

 

 

Cel operacji 

Cel operacji jest odpowiedzią na zakres tematyczny zadania ogłoszonego w naborze, czyli: po 

co realizuję projekt oraz co chcę osiągnąć po realizacji projektu. 

 

 

Czym cele nie są? 

Cele określają zmianę. Celami nie są metody i działania, np.: przeprowadzenie szkolenia lub 

zorganizowanie imprezy integracyjnej – to jest konkretne działanie, a celem jest – 

zwiększenie możliwości (dla określonej grupy osób z określonego terenu) aktywnego 

i bezpiecznego spędzania wolnego czasu poprzez …… 

 

 

Harmonogram rzeczowo-finansowy zgodny z założonymi zadaniami. 

Określamy szczegółowy budżet projektu w rozbiciu na poszczególne zadania 

z uwzględnieniem własnego wkładu finansowego lub wkładu w postaci wartości pracy usług 

świadczonych nieodpłatnie. Należy również pamiętać, że wszystkie wstępnie zaplanowane 

i ustalone koszty związane z realizacją poszczególnych zadań w projekcie muszą być 

kosztami kwalifikowanymi i jako takie będą wymagały uzasadnienia podczas wypełniania 

wniosku aplikacyjnego. 
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IV kwartał  2017 r. 

 
Organizacja wydarzeń 
edukacyjnych na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa 
 

95 000,00 zł 9 

IV kwartał 2017 r. 

 
Wsparcie podmiotów 
działających w sferze kultury 
 

114 000,00 zł 12 

 

 

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA 

www.eurogalicja.org 

lub w biurze Stowarzyszenia: 

36-050 Sokołów Małopolski, 

ul. Rzeszowska 29A 

tel. (17) 771 00 05 

e-mail: biuro@eurogalicja.org 
 

 

---- 

* - rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 

warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 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. 2017 poz. 772) 

http://www.eurogalicja.org/
mailto:biuro@eurogalicja.org

