Szkolenie z zakresu możliwości uzyskania wsparcia w ramach poddziałania 19.2
„ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
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Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”, 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 ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Definicje
Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom wybranym
przez LGD, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi programu
powierzonymi przez LGD grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.
Realizacja zadania przez grantobiorcę nie może być współfinansowana z innych środków publicznych
z wyjątkiem zadań realizowanych przez jednostkę sektora finansów publicznych lub organizację pożytku

publicznego będącą organizacją pozarządową.
Wnioskodawca składający wniosek o powierzenie grantu w jednym naborze może złożyć 2 wnioski.

Granty na realizację zadań w ramach projektu grantowego są przyznawane w formie refundacji kosztów
kwalifikowanych.

Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej!!!

Grantobiorcy
obywatel UE
Osoba
fizyczna

osoba
pełnoletnia
miejsce zamieszkania na
obszarze działania LGD

Osoba
prawna

siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze działania
LGD

Grantobiorcy
Jednostka sektora finansów
publicznych

ustawa przyznaje zdolność prawną
Jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej

działa w porozumieniu z organizacją pozarządową lub
innym uprawnionym podmiotem, który to podmiot
użycza jej osobowości prawnej

Grantobiorcy
Podmiot ten jest obowiązany wykazać, że:
1) Posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania,
na realizacje którego zamierza uzyskać grant, lub
2) Posiada zasoby odpowiednie do realizacji zadania, na który zamierza uzyskać
grant, lub

3) Posiada kwalifikacje odpowiednie do realizacji zadania, na który zamierza uzyskać
grant, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
4) Prowadzi działalność odpowiednią do zadania, na które zamierza uzyskać grant.

Wysokość grantu przyznanego na realizację zadania
Nabór I

300 000,00zł

Nabór II

300 000,00zł

10 000,00zł
5 000,00 zł

40 000,00zł

Nabór I: Organizacja imprez oraz realizacja innych
działań promujących specyfikę obszaru
W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje:
- edycja publikacji papierowych, elektronicznych,
audio, audiowizualnych, multimedialnych,

- organizacja wydarzeń promujących obrzędowość,
twórczość lokalną i/lub kulinaria: szkoleń, warsztatów,
konferencji, seminariów,

Nabór I: Organizacja imprez oraz realizacja innych
działań promujących specyfikę obszaru
- organizacja imprez plenerowych promujących obrzędowość, twórczość lokalną i/lub kulinaria,

- organizacja konkursów o tematyce związanej z obrzędowością, twórczością lokalną i/lub kulinariami,

- edycja publikacji papierowych, elektronicznych, audio, audiowizualnych, multimedialnych o tematyce związanej
z obrzędowością, twórczością lokalną i/lub kulinariami.

Nabór II: Wykorzystanie dostępnych mediów
w informacji i promocji zasobów obszaru
W skład przedsięwzięcia wchodzą operacje:
-

publikacje elektroniczne, audio, audiowizualne,
multimedialne publikowane z użyciem narzędzi teleinformatycznych,

- działania edukacyjne (szkolenia, warsztaty) związane z kształceniem kompetencji wykorzystania narzędzi
teleinformatycznych w działaniach społecznych.

Koszty kwalifikowalne:
1) koszty ogólne, do 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych, takie jak honoraria architektów, inżynierów,
opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego w tym studia wykonalności,

2) zakup robót budowlanych lub usług,

3) zakup lub rozwój oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw
majątkowych lub znaków towarowych,

4) najem lub dzierżawa maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego
- również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu rzeczy innych niż wymienione powyżej, w tym materiałów,

Koszty muszą być
uzasadnione zakresem
operacji, niezbędne do
osiągnięcia jej celu oraz
racjonalne.

7) podatku od towarów i usług (VAT),
8) Wartość wkładu rzeczowego, w formie nieodpłatnej pracy ustala się jako iloczyn liczby przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy, i liczby 168.

Koszty kwalifikowalne:

Grant na realizację zadania realizowanego przez jednostkę sektora finansów
publicznych jest przyznawany w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych.
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach
danego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków
przeznaczonych na projekty grantowe w budżecie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji jeżeli zostały:

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

2) poniesione w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, której
wartość, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia bezgotówkowego;
3) uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości

Procedura wyboru operacji
Ogłoszenie o naborze podawane jest do publicznej wiadomości nie później niż 21dni przed rozpoczęciem naboru - dostępne na stronie www.plaskowyz.pl

Wnioskodawca zainteresowany pozyskaniem grantu na realizację zadania w ramach projektu grantowego przygotowuje wniosek o powierzenie grantu, wraz ze
wszystkimi załącznikami i składa go do Biura LGD w terminie wskazanym w ogłoszeniu, który nie może być krótszy niż 14dni i dłuższy niż 30dni.
Komplet dokumentów zawierający: trwale spięty wniosek o powierzenie grantu
z ponumerowanymi załącznikami i wersją elektroniczną zapisaną na nośniku danych
musi być wpięty do skoroszytu lub segregatora.
Komplet dokumentów wnioskodawca składa osobiście w biurze LGD.
Wnioski o powierzenie grantu składane drogą pocztową lub kurierem nie będą rozpatrywane.

W terminie do 60 dni od dnia następującego po ostatnim dniu naboru wniosków Rada Programowa dokonuje oceny:
1)

Zgodności zadań objętych wnioskami LSR,

2)

Zgodności zadań objętych wnioskami z zakresem tematycznym projektu grantowego,

3)

Wnioskowanych zadań wg. kryteriów dla wyboru zadań w ramach realizacji projektu grantowego oraz kryteriów zgodności z Lokalną Strategią
Rozwoju – a także spełniania pozostałych warunków wynikających z ogłoszenia o naborze wniosków na realizację zadań w ramach realizacji projektu
grantowego,

LGD dokonuje oceny wstępnej wniosków o powierzenie grantu obejmujących zadania pod kątem spełniania przez nie warunków określonych w ogłoszeniu
o naborze.
Pracownik Biura LGD przekazuje Radzie Programowej informacje o wynikach wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantu.

Procedura wyboru operacji
Rada LGD dokonuje wyboru zadań w ramach projektu grantowego zgodnie z zapisami Regulaminu funkcjonowania Rady
Programowej.
Za wybrane uznaje się zadania, które:
• są zgodne z LSR,
• są zgodne z zakresem tematycznym projektu grantowego,
• uzyskały minimalną liczbę punktów tj. 32 pkt,
• mieszczą się w limicie wskazanym w ogłoszeniu o naborze.
Rada tworzy listę ocenionych zadań, które zostały wstępnie wybrane do realizacji, i jaka jest kwota przyznanych wstępnie grantów
oraz biuro LGD umieszcza listę na stronie internetowej.
W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji LGD przekazuje wnioskodawcy ubiegającemu się o przyznanie grantu
pisemną informację o wstępnym wyniku wyboru, w tym oceny w zakresie spełniania przez jego operację kryteriów wyboru wraz
z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez jego wniosek, a w przypadku, gdy zadanie nie zostało
wybrane wskazanie przyczyny takiej decyzji i zawierającą dodatkowo pouczenie o możliwości wniesienia odwołania.
Odwołanie wnosi się do LGD w terminie 7 dni od dnia doręczenia wnioskodawcy informacji, o niewybraniu zadania grantowego.

Rada Programowa weryfikuje ewentualne odwołania i jeżeli zachodzi taka potrzeba sporządza ostateczną listę ocenionych zadań,
uwzględniająca kolejność wniosków o powierzenie grantu po rozpatrzeniu odwołań.

Zawarcie umów o powierzenie grantów
Po dokonaniu wyboru grantobiorców, w tym zakończeniu ewentualnych postępowań związanych z rozpatrywaniem 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 o przyznanie pomocy na realizację projektu grantowego
przez LGD, LGD zawiera z Samorządem Województwa Opolskiego umowę o przyznanie pomocy.

Umowa o powierzeniu grantu w ramach projektu grantowego jest zawierana pomiędzy LGD, a grantobiorcą i określa

w szczególności:
• zadania grantobiorcy objęte zadaniem grantowym;
• kwotę zadania grantowego i wkładu własnego;
• warunki przekazania i rozliczenia zadania grantowego;

• zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go niezgodnie z celami projektu grantowego;
• zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzonej przez LGD lub uprawnione podmioty;

Realizacja oraz rozliczenie zadania grantowego
Czas realizacji zadania grantowego wynosi 8 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu. Złożenie
wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem powinno zakończyć się na 2 miesiące przed terminem, który
został wyznaczony w umowie o przyznaniu pomocy na realizację projektu grantowego na złożenie przez LGD
ostatecznego wniosku o płatność dotyczącego tego projektu.

Podstawą do rozliczenia przez grantobiorcę zadania, na który został przyznany grant jest wniosek o rozliczenie
grantu, który składany w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi”
w terminie wskazanym w umowie o powierzeniu 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.

Kontrola i sprawozdawczość
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” przeprowadza, wśród wybranych
grantobiorców, kontrolę administracyjną dokumentów złożonych wraz z wnioskiem o rozliczenie
grantu, w trakcie realizacji zadnia także kontrolę na miejscu wszystkich zadań grantowych
realizowanych w ramach realizowanego grantu oraz może przeprowadzić kontrolę na miejscu po
rozliczeniu zadania grantowego – w zakresie wypełniania przez grantobiorców obowiązków określonych
w umowie o powierzenie grantu.

Wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu grantobiorca składa także sprawozdanie z realizacji zadania

grantowego, w którym informuje o osiągnieciu założonych celów zadania grantowego oraz osiągnięciu
zaplanowanych wskaźników.
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Dziękujemy za uwagę

