Załącznik nr 1 do uchwały nr 38/2018 z dnia 24.05.2018r.
Zarządu Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki

Procedura wyboru i oceny grantobiorców
wraz z opisem sposobu rozliczania grantów,
monitoringu i kontroli
Niniejsza procedura uwzględnia aktualne przepisy w przedmiocie działania organu
decyzyjnego Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.
§1
Zasady ogólne
1. Niniejsza Procedura dotyczy realizacji projektów grantowych oraz określa zasady
o powierzenie grantu, w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki
(zwanej również LSR).
2. Grantobiorcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia na realizację grantu w ramach
LSR będą mogli otrzymać wsparcie doradcze od pracownika biura Lokalnej Grupy
Działania (zwanej również LGD).
3. Kryteria wyboru i oceny Grantobiorców oraz niniejsza Procedura mogą być
zmieniane na podstawie uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków.
Propozycje zmian procedury i kryteriów mogą być zgłaszane przez mieszkańców,
pracowników biura oraz organy LGD i podlegają konsultacjom społecznym zgodnie
z zapisami LSR, z zastrzeżeniem, że zmiany te nie mogą być dokonywane w trakcie
trwania konkursu.
4. Z wnioskiem o dofinansowanie projektu grantowego występuje wyłącznie
Stowarzyszenie Krainy Drwęcy i Pasłęki (LGD) do Zarządu Województwa
Warmńsko-Mazurskiego (ZW).
5. Maksymalna wysokość jednego projektu grantowego wynosi 250 000,00 zł/rok.
6. Każdy projekt grantowy składa się z co najmniej dwóch grantów powierzonych do
realizacji Grantobiorcom, wyłonionych w ramach naboru ogłoszonego przez LGD,
przy założeniu, że jeden Grantobiorca złoży jeden wniosek w ramach tego naboru.
Wartość wyłonionych w ramach naboru zadań realizowanych przez jednostki
sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% kwoty w ramach danego
projektu grantowego. Całkowita wartość jednego grantu nie może być wyższa niż
50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł. Kwota wsparcia musi być zgodna z zapisami
LSR.
7. Poziom dofinansowania jednego grantu wynosi do 100%, natomiast w przypadku
jednostek sektora finansów publicznych maksymalny poziom dofinansowania
wynosi do 63,63% (wkład własny finansowy 36,37%), z zastrzeżeniem, że limit na
jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł dofinansowania (w całym okresie
programowania).
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8. Nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach projektu grantowego odbędzie
się minimum raz w roku wg. harmonogramu założonego przez LGD, w II półroczu,
przy czym realizacja grantu następuje w kolejnym roku kalendarzowym (od
1 stycznia do 15 grudnia).
9. Realizatorami zadań w ramach projektu grantowego mogą być jednostki
nieprowadzące działalności gospodarczej, w tym:
 osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeśli siedziba tej osoby lub jej
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (w tym również
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, będące
wyodrębnionymi jednostkami organizacyjnymi osób prawnych);
 jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, jeśli siedziba tej osoby lub jej oddziału
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR;
 jednostka samorządu terytorialnego, jeśli jej obszar jest obszarem
wiejskim objętym LSR.
10. Grant udzielany jest podmiotowi należącemu do jednej z powyższych grup, któremu
został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
o przyznanie pomocy.
11. Koszty bezpośrednie zadania muszą być uzasadnione zakresem operacji oraz
racjonalne i niezbędne do osiągnięcia celu tego zadania. Koszty planowane do
poniesienia w ramach grantu muszą mieścić się w zakresie kosztów, o których mowa
w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7-9 Rozporządzenia 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. z 2017
r. poz. 772 z późn. zm.). Koszty te nie mogą być kosztami inwestycji polegającej na
budowie albo przebudowie liniowych obiektów budowlanych w części dotyczącej
realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR.

1.
2.
3.

4.

§2
Ogłoszenie o naborze wniosków
Wybór Grantobiorców w ramach projektu grantowego poprzedzony będzie
przeprowadzeniem otwartego naboru wniosków o powierzenie grantów.
Realizacja projektu grantowego nastąpi w ciągu 2 lat od podpisania umowy
przyznania pomocy (nie później niż do 31.12.2022 r.).
Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu podawane jest do publicznej
wiadomości nie wcześniej niż 30 dni i nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem
naboru wniosków. Ogłoszenie zamieszczane jest m.in. na stronie internetowej LGD.
Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów zawierać będzie
w szczególności:
a) termin i miejsce składania wniosków o powierzenie grantów;
b) określony zakres tematyczny projektu grantowego;
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c)
d)
e)
f)

planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki;
planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego zadania;
kwota dostępna w ramach ogłoszenia;
wskazanie miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru Grantobiorców oraz
zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium, a także wzorów
dokumentów aplikacyjnych, wzoru umowy o powierzenie grantu, a także wzoru
sprawozdania z realizacji zadania;
g) informacje o wysokości kwoty grantu lub intensywności pomocy (poziomie
dofinansowania);
h) okres, w którym możliwa będzie realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach
projektu grantowego;
i) informację o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie kryteriów
wyboru.
§3
Archiwizacja ogłoszeń o naborze wniosków o powierzenie grantów
1. W miejscu zamieszczenia na stronie internetowej ogłoszenia LGD podaje datę jego
publikacji (np. dzień/miesiąc/rok).
2. LGD archiwizuje na stronie internetowej wszystkie ogłoszenia o naborach wniosków
o powierzenie grantów w ramach perspektywy 2014-2020 do końca 2028 roku.
3. LGD numeruje kolejne ogłoszenia o naborach w następujący sposób: kolejny numer
ogłoszenia / rok (np. nr 1/2016/G, nr 2/2016/G, itd.), a w przypadku, gdy nabór
będzie przeprowadzony na przełomie dwóch lat (np. 2016 r. / 2017 r.) ogłoszenie
o naborze powinno otrzymać numer 1/2017/G.

1.
2.
3.

4.

§4
Sposób naboru wniosków o powierzenie grantów
Biuro LGD przygotowuje treść zaproszenia do składania wniosków o powierzenie
grantów zgodnie z wytycznymi.
Grantobiorcy składają wniosek o powierzenie grantów (w wersji papierowej oraz
elektronicznej) bezpośrednio w siedzibie biura LGD.
Za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wydrukowanego
i podpisanego przez upoważnione osoby wniosku (w wersji papierowej
i elektronicznej) wraz z załącznikami do biura LGD. Złożenie wniosku potwierdza się
na kopii pierwszej strony złożonego wniosku, który zawiera liczbę załączników, datę
i godzinę złożenia wniosku, znak sprawy i jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane
przez osobę przyjmującą wniosek. Zamknięcie listy następuje w dniu zakończenia
terminu składania wniosków. Lista zostaje podkreślona i podpisana przez
Kierownika biura.
Ocena i wybór Grantobiorców następuje nie później niż w terminie 45 dni od dnia
następującego po ostatnim dniu terminu składania wniosków w ramach danego
naboru.
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1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

§5
Zasady przeprowadzania oceny wniosków o powierzenie grantów
Wybór Grantobiorców odbywa się na podstawie Kryteriów wyboru i oceny
Grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów
Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oraz kryteriów dostępu do pomocy
zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju
lokalnym z udziałem lokalnej społeczność (Dz.U. 2018 r. poz. 140) zwanej również
ustawą RLKS.
Przed przystąpieniem do wyboru operacji przeprowadzany jest etap wstępnej
oceny wniosków o powierzenie grantów, przez pracownika biura LGD
(weryfikujący), po złożeniu deklaracji bezstronności i poufności. Pracownicy biura
LGD przy zastosowaniu Kart oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności
operacji, w tym z Programem (załącznik nr 1 do niniejszej Procedury) dokonują
wstępnej oceny wniosków.
Biuro LGD w ramach oceny wstępnej może jednokrotnie wezwać Grantobiorcę do
złożenia wyjaśnień lub uzupełnień brakujących dokumentów w terminie 7 dni od
otrzymania pisma, w przypadku, gdy:
a) dany dokument nie został załączony do wniosku pomimo zaznaczenia
w formularzu wniosku, iż Grantobiorca go załącza oraz;
b) dany dokument nie został załączony (niezależnie od deklaracji Grantobiorcy
wyrażonej we wniosku), a z formularza wniosku wynika, że jest to
dokument obowiązkowy;
c) informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz w załącznikach
są rozbieżne.
Wyniki oceny wstępnej sprawdzane są przez Przewodniczącego Rady przed
posiedzeniem Rady, następnie rozpatrywane i zatwierdzane są przez Radę. Granty,
które nie spełniają warunków wstępnej oceny wniosków o powierzenie grantów
nie będą podlegać wyborowi (nie przejdą do oceny punktowej).
Biuro LGD przedkłada Radzie złożone wnioski o powierzenie grantu, spełniające
warunki oceny wstępnej wraz z listą zbiorczą w ramach ogłoszonego naboru.
Rada dokona oceny grantów w terminie 45 dni od dnia, w którym upłynął termin
składania wniosków o udzielenie grantu. Wzór Karty wyboru i oceny
Grantobiorców stanowi załącznik nr 2 do procedury.
Pracownik biura LGD będzie uczestniczył w posiedzeniach Rady i będzie czuwał
nad prawidłowym przebiegiem oceny i wyboru, poprawnością dokumentacji oraz
zgodnością formalną.
Podczas dokonywania wyboru grantu stosuje się procedury zapewniające
bezstronność członków Rady, poprzez prowadzenie rejestru interesów
(wypełnianego na początku każdego posiedzenia Rady), zawierającego informacje
o wszystkich możliwych powiązaniach członków Rady z innymi członkami
i beneficjentami, oraz poprzez składanie przez członków Rady każdorazowo na
posiedzeniu deklaracji bezstronności i poufności.
Rada dokonuje wyboru wniosków o powierzenie grantów zgodnie z Procedurą
wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów,
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monitoringu i kontroli zatwierdzoną przez Walne Zebranie Członków
Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.
10. W przypadku, gdy wnioskowana kwota pomocy powoduje, że operacja nie mieści
się w limicie środków wskazanych w ogłoszeniu, Rada może obniżyć kwotę wparcia
do poziomu powodującego, że dana operacja zmieści się w limicie środków
wskazanych w ogłoszeniu. Grantobiorca w takim przypadku składa pisemną
deklarację, stanowiącą załącznik nr 7 do Procedury, w terminie 3 dni od dnia
otrzymania pisma, która określi możliwość realizacji operacji bez udziału środków
publicznych, a następnie zweryfikuje wniosek o przyznanie pomocy, w celu
ograniczenia ryzyka wystąpienia efektu deadweight.
11. Każdy członek Rady samodzielnie wypełnia kartę wyboru i oceny Grantobiorców,
a następnie wnioski poddawane są głosowaniu zgodnie z Regulaminem Pracy Rady
Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.
12. Wyniki głosowania w sprawie wyboru i oceny operacji według lokalnych kryteriów
LGD dokonuje w taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach
stanowiących głosy oddane ważne w pozycji „suma punktów” z uwzględnieniem
wagi punktowej i dzieli się przez liczbę prawidłowo oddanych głosów. Sumę
punktów podaję się do dwóch miejsc po przecinku.
13. W przypadku poszczególnych kryteriów (w szczególności, w których obowiązuje
minimum punktowe) kryterium uznaje się za spełnione, jeżeli większość członków
Rady przyzna minimum jeden punkt w tym kryterium.
14. Na podstawie wyników głosowania członków Rady pracownicy biura LGD
sporządzają:
a) listę grantów niezgodnych z ogłoszonym naborem lub niezgodnych z Lokalną
Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020, w tym
z Programem;
b) listę grantów zgodnych z ogłoszonym naborem wniosków, zgodnych z Lokalną
Strategią Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020 w tym z
Programem;
c) listę wniosków o powierzenie grantów wybranych przez Stowarzyszenie Kraina
Drwęcy i Pasłęki;
d) listę wniosków o powierzenie grantów niewybranych przez Stowarzyszenie
Kraina Drwęcy i Pasłęki;
15. Po dokonaniu oceny i wyboru grantów, Grantobiorcy są powiadamiani listownie
o decyzji Rady oraz o możliwości odwołania się od niej zgodnie z Procedurą
zawartą w § 6.
16. Wnioski o powierzenie grantu wybrane do finansowania będą podlegały
weryfikacji formalnej przeprowadzanej przez pracowników biura LGD.
17. W sytuacji odstąpienia Grantobiorcy od realizacji grantu (zadania) lub wyników
oceny formalnej skutkującej zwolnieniem środków dofinansowanie uzyskuje
kolejny grant z listy rezerwowej.
18. Weryfikacji będą podlegać m.in. następujące elementy:
a) poprawność danych Grantobiorcy oraz poprawność wypełnienia poszczególnych
elementów wniosku o udzielenie grantu;
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b) weryfikacja kompletności wymaganych załączników (statutu, kosztorysów,
zgłoszeń oraz inne dokumenty potwierdzające warunki powierzenia grantów);
c) weryfikacja budżetu, w tym m. in: kwalifikowalność i racjonalność kosztów,
prawidłowość przypisania kosztów do poszczególnych kategorii budżetowych,
adekwatność przyjętych jednostek miary, wyliczenie kwoty dofinansowania.
19. W przypadku gdy wniosek nie zawiera wszystkich załączników, zgodnie z wykazem
we wniosku lub nie zostały wypełnione wszystkie pola formularza wniosku,
pracownicy biura LGD mogą jednokrotnie wezwać Grantobiorcę do
korekty/uzupełnień wniosku o powierzenie grantów listownie i drogą
elektroniczną na wskazany w dokumentach adres. Nie złożenie uzupełnień w
terminie 10 dni od powiadomienia skutkuje odmową przyznania pomocy.

§6
Procedura odwoławcza
1. Odwołanie od ogłoszonych wyników konkursu Grantobiorca składa w formie
pisemnej do biura LGD w terminie 7 dni od dnia powiadomienia od decyzji Rady;
2. Odwołanie może dotyczyć niewybrania wniosków z następujących powodów:
a) Negatywnej oceny zgodności operacji LSR,
b) Nieuzyskania przez operację minimalnej liczby punktów,
c) Gdy operacja nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o
naborze wniosków o udzielenie wsparcia
3. Odwołanie powinno zawierać:
a) Oznaczenie Grantobiorcy,
b) Numer wniosku,
c) Wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną Grantobiorca się nie
zgadza lub wskazanie, w jakim zakresie Grantobiorca, nie zgadza się z negatywną
oceną zgodności wniosku z LSR oraz uzasadnienie jego stanowiska
d) Podpis Grantobiorcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania.
4. Po upływie terminu składania odwołań, biuro LGD zawiadamia Przewodniczącego
Rady o ewentualnych odwołaniach. W terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
upływu terminu składania odwołań, Przewodniczący Rady zwołuje posiedzenie
Rady, na którym dokonywane jest rozpatrzenie odwołania.
5. Po ostatecznej decyzji Rady z uwzględnieniem odwołań i w przypadku zmian na
listach rankingowych pracownicy biura LGD ponownie powiadamiają
Grantobiorców o decyzji Rady.
6. W każdym naborze o powierzenie grantów zostanie stworzona lista rezerwowa, aby
zagwarantować realizację celów projektu grantowego oraz jego wskaźników.
7. Na liście rezerwowej znajdą się jedynie wnioski, które zostały wybrane ale zabrakło
środków finansowych na ich realizację. List tworzona będzie do wysokości 20%
kwoty wskazanej w ogłoszeniu o naborze, według ilości punktów uzyskanych na
etapie wyboru Grantobiorców.
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§7
Odstąpienie od konkursu grantowego
1. W przypadku, gdy zadanie wybrane w ramach danego naboru nie przyczyni się do
osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji lub gdy ZW
negatywnie ocenił przeprowadzony nabór wniosków o przyznanie grantu, LGD
odstępuje od podpisania umów z Grantobiorcami. LGD zamieszcza taką informację
na swojej stronie internetowej.
2. W przypadku odstąpienia od konkursu na wybór Grantobiorców LGD niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 30 dni od dnia odstąpienia od konkursu, ponownie
ogłasza otwarty nabór w ramach danego projektu grantowego.
3. Niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia odstąpienia od konkursu,
Biuro LGD informuje Grantobiorców, drogą elektroniczną na adresy mailowe
podane we wniosku, o odstąpieniu od konkursu podając jednocześnie przyczynę
odstąpienia i informując o planowanym ponownym ogłoszeniu konkursu.
§8
Podpisanie umowy i zobowiązania Grantobiorców
1. Zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu umowy o przyznanie
pomocy Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki z Zarządem Województwa Warmińsko
- Mazurskiego, z tym że ostateczna kwota i zakres grantu może ulec zmianie (kwota
może być pomniejszona).
2. Umowę o powierzenie grantu z Grantobiorcą podpisują osoby reprezentujące Zarząd
Stowarzyszenia. Zabezpieczeniem umowy jest weksel in blanco wraz z deklaracją
wekslową podpisany przez Grantobiorcę. Umowa o powierzenie grantu (zwana również
umową) jest podstawą realizacji grantu i ponoszenia kosztów.
3. Zabezpieczenie powinno być ustanowione na kwotę nie mniejszą, niż wysokość
przyznanego dofinansowania. Jest ono uruchamiane wtedy, kiedy Grantobiorca
w wyniku nieprawidłowej realizacji projektu jest zobowiązany do zwrotu całości lub
części dofinasowania. Zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy o dofinansowanie
zostaje zdeponowane w biurze LGD.
4. Grantodawca zwraca Grantobiorcy weksel po upływie 5 lat od dnia dokonania
płatności końcowej pod warunkiem wypełnienia przez Grantobiorcę zobowiązań
określonych w umowie o powierzenie grantu.
5. Grantodawca zwraca niezwłocznie Grantobiorcy weksel w przypadku rozwiązania
lub odstąpienia od umowy o powierzenie grantu przed dokonaniem pierwszej wypłaty
lub w przypadku zwrotu przez Grantobiorcę kwoty grantu wraz z należnymi odsetkami.
6. Grantobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia rezultatów i zobowiązań składanych na
etapie ubiegania się o przyznanie pomocy.
7. Grantobiorca zobowiązany jest do zachowania trwałości celu grantu (zadania) oraz
do gromadzenia i przechowywania dokumentów związanych z realizacją grantu, przez
okres pięciu lat od dnia złożenia sprawozdania.
8. Grantobiorca może się zwrócić do LGD o zmianę umowy o powierzenie grantu.
W tym celu Grantobiorca występuje z pisemnym wnioskiem do LGD wskazując zakres
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planowanych zmian. Wniosek powinien być podpisany przez osoby upoważnione do
reprezentacji Grantobiorcy.
9. W przypadku, gdy Grantobiorca wnioskuje o zmianę umowy o przyznanie pomocy w
ramach poddziałania zwraca się w formie pisemnej do Rady LGD o wydanie opinii.
Warunkiem udzielenia przez Radę pozytywnej opinii będzie:
a) zgodność operacji z LSR oraz zakresem tematycznym;
b) uzyskanie minimum punktowego warunkujące wybór operacji;
c) zgodność z limitem środków podanym w ogłoszeniu naboru wniosków
o przyznanie pomocy.
Opinia Rady powinna być podpisana przez Przewodniczącego i Sekretarza Rady.
10. W terminie 14 dni od złożenia w/w wniosku LGD informuje Grantobiorcę o swojej
decyzji w przedmiocie zmiany umowy o powierzenie grantu. W przypadku, gdy LGD
wyraziła zgodę na zmianę umowy o powierzenie grantu, informuje Grantobiorcę
o terminie i miejscu podpisania aneksu. Zmiana umowy wymaga pisemnego aneksu
i jest dokonywana na warunkach określonych w umowie o powierzenie grantu.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

§9
Rozliczenie grantów, monitoring i kontrola
Wydatkowanie grantu powinno być realizowane przez Grantobiorcę w formie
bezgotówkowej, a obligatoryjnie w formie gotówkowej dla płatności poniżej 1000,00
zł z rachunku bankowego Grantobiorcy, wskazanego w umowie o powierzenie
grantu.
Grantobiorca zobowiązany jest do udostępnienia LGD informacji i dokumentów
niezbędnych do kontroli, monitoringu i ewaluacji grantu (zadania).
Pracownicy LGD będą na bieżąco kontrolować i monitorować stopień realizacji celów
i wskaźników oraz stopień wydatkowania środków w ramach poszczególnych zadań,
poprzez kontakt telefoniczny, mailowy i osobisty.
Pracownicy biura LGD lub inne uprawnione podmioty będą przeprowadzać czynności
kontrolne w formie kontroli (wizytacji) na miejscu realizacji grantu (zadania)
u losowo wybranych Grantobiorców. Potwierdzeniem przeprowadzonej kontroli
będzie sporządzony raport.
Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia w siedzibie LGD, w ciągu 30 dni od
zakończenia realizacji grantu sprawozdania końcowego (rozliczenia grantu) wraz
z dokumentami księgowymi potwierdzającymi poniesienie kosztów oraz innymi
dokumentami dotyczącymi merytorycznej realizacji grantu, m.in. listy obecności,
dokumentacji fotograficznej, materiałów promocyjnych, protokołów odbioru prac.
Stowarzyszenie może dwukrotnie wezwać Grantobiorcę do usunięcia braków lub
złożenia wyjaśnień na etapie rozliczania grantu. Grantobiorca ma 10 dni od dnia
dostarczenia pisma na złożenie uzupełnień i wyjaśnień. W przypadku nie usunięcia
braków lub nie złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie Stowarzyszenie może
odstąpić od wypłaty kwoty dofinansowania wskazanej w § 5 ust. 1umowy o
powierzenie grantu.
Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia w siedzibie LGD, w ciągu 30 dni od
ostatecznego rozliczenia grantu ankiety monitorującej.
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8. Refundacja środków następuje po realizacji grantu i zaakceptowania sprawozdania
końcowego przez LGD. Wypłata środków następuje do 30 dni od zaakceptowania
sprawozdania, przelewem na konto Grantobiorcy wskazane we wniosku.

………………………………..
Prezes Zarządu
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Załącznik nr 1
do Procedury wyboru i oceny grantobiorców
wraz z opisem sposobu rozliczania grantów,
monitoringu i kontroli

Karta oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem
Nr wniosku o powierzenie grantu: …………………..……………………………………………………..……………
1

Grantobiorca

2

Nazwa operacji

Weryfikujący
L.p.

KRYTERIUM

3

Wniosek złożono w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze
wniosków (odpowiedź negatywna w tym punkcie skutkuje nie spełnieniem
kryterium)
Grant jest zgodny z zakresem tematycznym, który został wskazany
w ogłoszeniu o naborze (odpowiedź negatywna w tym punkcie skutkuje nie
spełnieniem kryterium)
Wniosek złożono z kompletem załączników

a)

Załączenie dokumentów zaznaczonych w formularzu wniosku

b)

Załączenie dokumentu, który z formularza wniosku wynika jako dokument obowiązkowy
(niezależnie od deklaracji Grantobiorcy wyrażonej we wniosku

c)

Informacje zawarte we wniosku o przyznanie pomocy oraz załącznikach są spójne)

4

Grant realizuje cele główne i szczegółowe LSR przez osiąganie zaplanowanych
w LSR wskaźników (odpowiedź negatywna w tym punkcie skutkuje nie
spełnieniem kryterium)

a)

Grant realizuje cel ogólny LSR

1

2

TAK

NIE

Do
uzupeł
nienia

Po
uzupełnieniu
TAK
NIE

Sprawdzający
TAK

NIE

Do
uzupełn
ienia

Po
uzupełnieniu
TAK

NIE
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b)

Grant realizuje cel szczegółowy LSR

c)

Grant realizuje wskaźnik produktu i rezultatu

5

Grant zgodny z Programem (odpowiedź negatywna w tym punkcie skutkuje
nie spełnieniem kryterium)

a)

Wnioskowana forma wsparcia jest zgodna z formą wsparcia wskazaną
w ogłoszeniu naboru o powierzenie grantu

Zgodność grantu z warunkami udzielenia wsparcia obowiązującymi w ramach
naboru
*szare pola nie należy wypełniać

b)

WYNIK OCENY WSTĘPNEJ
WERYFIKUJĄCY
TAK
Operacja spełnia warunki

NIE

DO
UZUPEŁNIENIA

SPRAWDZAJĄCY
TAK

Weryfikujący:

Data i podpis:

Sprawdzający:

Data i podpis:

NIE

DO
UZUPEŁNIENIA

Uwagi……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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WERYFIKACJA ZGODNOŚCI GRANTOBIORCY Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY
OKREŚLONYMI W PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-20201
Weryfikacja dokonywana na podstawie informacji zawartych w złożonym wniosku o powierzenie grantu
i złożonych wraz z nim dokumentach, a także w oparciu o informacje pochodzące z baz administrowanych przez podmioty
administracji publicznej, tj. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Krajowy Rejestr Sądowy, rejestr
Ksiąg Wieczystych oraz udostępnione przez Zarząd Województwa
Kartę wypełnia się przy zastosowaniu ogólnej wskazówki dotyczącej odpowiedzi TAK, NIE, DO UZUP., ND.
TAK – możliwe jest udzielenie jednoznacznej pozytywnej odpowiedzi na pytanie,
NIE – możliwe jest udzielenie jednoznacznej negatywnej odpowiedzi lub na podstawie dostępnych informacji
i dokumentów nie można potwierdzić spełniania danego kryterium,
ND – weryfikowany punkt karty nie dotyczy danego Grantobiorcy.
DO UZUP. – weryfikowany punkt karty podlega wyjaśnieniom/uzupełnieniom na wezwanie LGD, zgodnie z art. 22 ust. 1a - 1c
ustawy RLKS

TAK
I.

Gramtobiorcą jest osoba fizyczna

1.

Miejsce zamieszkania osoby fizycznej znajduje się na obszarze wiejskim

2.

Grantobiorca jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej

3.

Grantobiorca jest pełnoletni

II.

Grantobiorcą jest osoba prawna

1.

Siedziba / oddział osoby prawnej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR
(nie dotyczy gmin, których obszar wiejski jest objęty LSR, w ramach której zamierza
realizować operację, lecz siedziba znajduje się poza obszarem objętym LSR, a także
nie dotyczy powiatów, jeżeli przynajmniej jedna z gmin wchodzących w skład tego
powiatu spełnia powyższy warunek dotyczący gmin. Ponadto nie dotyczy
Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury
organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, 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)

2.

Grantobiorcą jest inny podmiot niż Województwo

NIE

DO
UZUP.
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ND

III.

Grantobiorcą jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną

1.

Siedziba / oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym
LSR

IV.
1.

Kryteria wspólne dotyczące Grantobiorców
Zadania wskazane przez Grantobiorcą we wniosku o powierzenie grantu są zgodne z
zakresem projektu grantowego, w ramach którego ma być realizowane zadanie przez
Grantobiorcę

2.

Zadania wskazane przez Grantobiorcę we wniosku o powierzenie grantu przyczynią
się do osiągnięcia celów i wskaźników określonych dla projektu grantowego

3.

Grantobiorca zakłada realizację inwestycji w ramach zadania 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 w ramach zadania będą realizowane na nieruchomości będącej własnością
lub współwłasnością Grantobiorcy lub Grantobiorca posiada prawo do dysponowania
nieruchomością na cele określone we wniosku o powierzenie grantu, co najmniej
przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia
trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013

5.

Wartość zadania oraz grantu wskazana we wniosku o powierzenie grantu nie jest
niższa niż 5 tys. Złotych

6.

Wartość zadania oraz grantu wskazana we wniosku o powierzenie grantu nie jest
wyższa niż 50 tys. Złotych przy czym wartość grantu nie przekracza wartości zadania,
w ramach którego ten grant jest realizowany oraz nie przekracza poziomu
dofinansowania wskazanego przez LGD w ogłoszeniu naboru wniosków o
powierzenie grantów

7.

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)

8.

Grantobiorca, realizujący zadanie w ramach projektu grantowego:

a)

Posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania,
które zamierza realizować lub

b)

Posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub

c)

Posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować,
jeżeli jest osobą fizyczną, lub

d)

Wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza
realizować
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9.

Wykonanie zadania oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po
zrealizowaniu całego zadania nastąpi w terminie nie późniejszym niż planowany
dzień złożenia przez LGD wniosku o płatność końcową w ramach projektu
grantowego

10.

Koszty planowane do poniesienia przez Grantobiorcę mieszczą się w zakresie
kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 7-9 rozporządzenia2, i nie są kosztami
inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów
budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza
obszarem wiejskim objętym LSR

V.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego
wzmocnienia kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

VI.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego
rozwoju rynków zbytu

1.

Zadanie dotyczy rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych

2.

Zadanie nie dotyczy inwestycji polegających na budowie lub modernizacji targowisk
objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7
ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich3

VII.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego
zachowania dziedzictwa lokalnego

1.

Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

VIII.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego budowy
lub przebudowy infrastruktury

1.

Budowana lub przebudowywana infrastruktura będzie miała ogólnodostępny
i niekomercyjny charakter

2.

Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
lub kulturalnej
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3.

Zadanie służy zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej

IX.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego budowy
lub przebudowy dróg

1.

Zadanie dotyczy budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub
powiatowych

2.

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych umożliwi
połączenie obiektów użyteczności publicznej, w których świadczone są usługi
społeczne, zdrowotne, opiekuńczo- wychowawcze lub edukacyjne dla ludności
lokalnej, z siecią dróg publicznych albo skróci dystans lub czas dojazdu do tych
obiektów

X.

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu grantowego dotyczącego
promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

1.

Zadanie nie służy indywidualnej promocji produktów lub usług lokalnych

2.

Zadanie nie dotyczy organizacji wydarzeń cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia
inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla danej LSR,
wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie
się wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w
części tej samej tematyce

XI.

Weryfikacja limitu przysługującego Grantobiorcy

1.

Kwota, o którą się ubiega Grantobiorca nie spowoduje przekroczenia limitu 100 tys.
Zł dla jednego Grantobiorcy w ramach projektów grantowych realizowanych przez
daną LGD, z uwzględnieniem przypadku, o którym mowa w § 29 ust. 6
rozporządzenia2

XII. WYNIK WERYFIKACJI

TAK
1.

NIE

DO
UZUP

O powierzenie grantu ubiega się podmiot, który spełnia warunki przyznania pomocy
określone w PROW na lata 2014-20201
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Zweryfikował:
Imię i nazwisko Weryfikującego
…………………………………………………………………………..
Data i podpis ………/………/20………
…………………………………………………………
Sprawdził:
Imię i nazwisko Sprawdzającego
…………………………………………………………………………………
Data i podpis …………/…………/20………
………………………………………………………………
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

XVII. OSTATECZNY WYNIK WERYFIKACJI ZGODNOŚCI OPERACJI
Z PROGRAMEM ROZWOJU OBASZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020
TAK
1.

NIE

O powierzenie grantu ubiega się podmiot, który spełnia warunki przyznania pomocy
określone w PROW na lata 2014-20201

Zweryfikował:
Imię i nazwisko Weryfikującego
…………………………………………………………………………..
Data i podpis ………/………/20………
…………………………………………………………
Sprawdził:
Imię i nazwisko Sprawdzającego
…………………………………………………………………………………
Data i podpis …………/…………/20………
………………………………………………………………
Uwagi:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

16

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

1

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Komunikat Ministra Rolnictwa i rozwoju Wsi z 21 maja 2015 r.
o zatwierdzeniu przez Komisję Europejską Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz adresie strony
internetowej, na której został on zamieszczony (MP poz. 541)

2

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.
poz. 1570 i 1588)

3

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.
U. z 2017 r. poz. 562 i 1475)

4

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne
przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu
Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 str. 320, z późn. zm.)

………………………………..
Prezes Zarządu
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Załącznik nr 2
do Procedury wyboru i oceny grantobiorców
wraz z opisem sposobu rozliczania grantów,
monitoringu i kontroli
Karta wyboru i oceny grantobiorców
Nr wniosku o powierzenie grantu: ……………………………………………..………………………………………………………
Imię i nazwisko członka Rady: ……………………………………………………………………………………………………………
1 Grantobiorca
2 Nazwa grantu
Lp.

1

2

3

Kryteria ogólne wyboru grantu
Innowacyjność grantu (grant nie jest innowacyjny - 0 pkt., grant jest
innowacyjny na poziomie 1 miejscowości/sołectwa - 1 pkt, grant jest
innowacyjny na poziomie LGD lub przewiduje na poziomie realizacji
grantu wypracowanie rozwiązań nowatorskich, niestandardowych, o
eksperymentalnym charakterze, w nietypowy sposób podchodzących
do lokalnych zasobów, tradycji, przyczyniających się do pozytywnych
zmian na obszarze - 2 pkt ).
UWAGA!!! Grant, aby mógł uzyskać dofinansowanie musi otrzymać
min. 1 punkt w tym kryterium.
Wykorzystanie, promocja i ochrona zasobów lokalnych: ludzkich,
rzeczowych, przyrodniczych, kulturowo-historycznych (0 zasobów - 0
pkt, 1 - 2 zasoby - 1 pkt, 3 zasoby i więcej - 2 pkt).
Wnioskowana kwota (wnioskowana kwota zakłada maksymalny próg
dofinansowania założony w LSR - 0 pkt., wnioskowana kwota zakłada
wartość niższą niż maksymalny próg dofinansowania założony w LSR 1 pkt.).
Korzystanie z usług doradczych LGD na etapie wnioskowania(nie - 0
pkt, tak - 1 pkt).

4
3
5

6
7

8

Lp.

9

UWAGA!!! Grant, aby mógł uzyskać dofinansowanie musi otrzymać 1
punkt w tym kryterium.
Oddziaływanie grantu (grant przewiduje zastosowanie rozwiązań
ochrony środowiska lub zmian klimatycznych - 1 pkt., grant
adresowany jest do grup defaworyzowanych - 1 pkt. grant przewiduje
współpracę podmiotów z przynajmniej dwóch sektorów - 1 pkt.).
Promocja i informacja (brak promocji i informacji o realizowanym
grancie - 0 pkt., 1-2 narzędzia promocji o realizowanym grancie - 1 pkt,
3 i więcej narzędzi promocji o realizowanym grancie - 2 pkt.)
Miejsce realizacji grantu (miejscowość powyżej 5 tyś mieszkańców - 0
pkt., miejscowość poniżej 5 tyś. mieszkańców - 1 pkt.).
Liczba złożonych wniosków w ramach całej LSR (Grantobiorca
sumując bieżący konkurs i konkursy zakończone złożył więcej niż
jeden wniosek w ramach LSR - 0 pkt., Grantobiorca sumując bieżący
konkurs i konkursy zakończone złożył jeden wniosek w ramach LSR - 1
pkt.).
Zgodność z zapisami LSR
Komplementarność grantu (grant nie wpisuje się w żaden cel ogólny
LSR - 0 pkt., grant wpisuje się w 1 cel ogólny LSR - 1 pkt, grant wpisuje
się w 2 i więcej celów ogólnych LSR - 2 pkt).

WAGA

PUNKTY

WPŁYW

PUNKTY

WPŁYW

2

2

3

2

2

2

2

3

WAGA

2

UWAGA!!! Grant, aby mógł uzyskać dofinansowanie musi otrzymać
min. 1 punkt w tym kryterium.
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Rezultaty i produkty grantu (Grantobiorca nie określił ilościowych
wskaźników rezultatu i produktu wskazanych w LSR - 0 pkt.,
10
Grantobiorca określił ilościowe wskaźniki rezultatu i produktu
wskazanych w LSR - 1 pkt.).
Wykonalność prawno-organizacyjna, zabezpieczenie kadrowe
Lp.
i efektywność kosztowa grantu
Wykonalność prawno-organizacyjna grantu (Grantobiorca nie wykazał
zabezpieczenia prawno-organizacyjnego dla realizacji grantu - 0 pkt.,
11
Grantobiorca wykazał zabezpieczenie prawno-organizacyjne dla
realizacji grantu - 1 pkt.)
Zabezpieczenie kadrowe grantu, w tym również doświadczenie
Grantobiorcy (Grantobiorca nie wykazał zabezpieczenia kadrowego ani
12 doświadczenia dla realizacji grantu - 0 pkt., Grantobiorca wykazał
zabezpieczenie kadrowe lub doświadczenie dla realizacji grantu - 1
pkt.)
Uzasadnienie kosztów grantu (Grantobiorca nie uzasadnił
poszczególnych kosztów ujętych w zestawieniu kosztów - 0 pkt.,
13
Grantobiorca uzasadnił poszczególne koszty ujęte w zestawieniu
kosztów - 1 pkt.)
4 SUMA PUNKTÓW

2

WAGA

PUNKTY

WPŁYW

4

3

4

Uzasadnienie

5

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
Lp.
9
10
Lp.
11
12
13

Kryteria ogólne wyboru grantu:

Zgodność z zapisami LSR:

Wykonalność prawno-organizacyjna, zabezpieczenie kadrowe i efektywność kosztowa grantu:

6 Data i czytelny podpis członka Rady

Karta wyboru i oceny Grantobiorców
jest wypełniana przez członka Rady
Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.
Wszystkie rubryki zawarte w karcie muszą być wypełnione, w przeciwnym razie kartę
uważa się za nieważną.
Ocena musi być liczbą całkowitą, nie może być ułamkiem.
Wnioski ocenione według kryteriów lokalnych, które uzyskały ocenę min. 25 punkty,
przy zastrzeżeniu zdobycia, co najmniej 1 w kryterium 1, 4, 9 umieszczane są na liście
rankingowej grantów rekomendowanych do finansowania.
Karta wyboru i oceny Grantobiorców musi być podpisana przez członka Rady
sporządzającego dany dokument i opatrzona datą.
………………………………..
Prezes Zarządu
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Załącznik nr 3
do Procedury wyboru i oceny grantobiorców
wraz z opisem sposobu rozliczania grantów,
monitoringu i kontroli

Wniosek o powierzenie grantu
Beneficjent projektu
grantowego:
Nazwa:
Dane teleadresowe:
Numer KRS:
Numer NIP:
Numer REGON:
Numer identyfikacyjny:

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
tel./fax: 89 647 57 45, tel. kom. 795 409 827
email: leader@ frrl.org.pl, www.leader.frrl.org.pl
0000569739
7412129770
362165752
070797652

Numer wniosku (znak sprawy)
nadany przez LGD oraz data i
godzina wpływu wniosku*

Liczba
złożonych
załączników*

Liczba
przyznanych
punktów*

Numer umowy o udzielenie
grantu*

Data podpisania umowy*

Decyzja Rady*

Wysokość przyznanej
dotacji*

Grantobiorca korzystał z usług doradczych świadczonych przez LGD*
TAK
NIE
*wypełnia pracownik LGD
I. Informacje wstępne:
1.

Tytuł grantu

2.

Data rozpoczęcia grantu

3.

Miejsce realizacji grantu

4.

Województwo
Powiat
Gmina
Nazwa obrębu
Nr obrębu
Nr działki
Nr el. Księgi wieczystej
Powierzchnia działki
Całkowity koszt grantu

Data zakończenia grantu

Wnioskowana kwota
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Dane Grantobiorcy
5.
Nazwa Grantobiorcy
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Adres siedziby

Miejscowość, ul., nr

Kod pocztowy

Poczta

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Telefon

Fax

E-mail

Adres do
korespondencji
(jeśli dotyczy)
Województwo

Miejscowość,
ul., nr

Kod pocztowy Poczta

Powiat

Gmina

Miejscowość

Telefon

Fax

E-mail

Strona www.

Miejscowość,
ul., nr

Kod pocztowy Poczta

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Telefon

Fax

E-mail

Strona www.

Nazwa
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej
osobowości
prawnej (jeśli
dotyczy)
Adres siedziby

Strona www.

Rodzaj Grantobiorcy:
8 Organizacja pozarządowa
h Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i kościoła
8
j
h Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu
k8
j
lh
terytorialnego
k
gj
l Jednostka samorządu terytorialnego
hk8
g
l,
lh Inny, jaki? …………………………………………………
h8
gj
l,
hlh identyfikacyjny nadany przez ARiMR
Numer
kg
j0l,
ll
kog
0l
Numer
Numer REGON
Numer KRS
0lh NIP
og
90l,
0h
Nr 8go9konta bankowego (26 cyfr)
l,
_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _/_ _ _ _
p0l
8g
;90
pl
o8
;0
ij
p0
o
l;9
ij
0go
8l
9hij
p
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Nazwa i adres banku
Osoby odpowiedzialne za realizację grantu:
13.

Imię i nazwisko oraz
stanowisko osoby/osób
upoważnionej/ych
do podpisania umowy

Stanowisko

Tel., mail:

Imię i nazwisko
pełnomocnika (jeśli
dotyczy)

Stanowisko

Tel., mail:

Imię i nazwisko osoby
upoważnionej do
kontaktu

Stanowisko

Tel., mail.

Pomoc uzyskana przez Grantobiorcę w ramach wcześniej realizowanych przez LGD
konkursów grantowych
14.
Numer umowy o powierzenie grantu/ wniosku o
Kwota udzielonego wsparcia
przyznanie grantu
(w zł)

SUMA
Pozostały limit dla Grantobiorcy
15.

Grantobiorca korzystał z Data udzielonych usług
usług doradczych
doradczych
świadczonych przez LGD*
TAK
NIE

Forma udzielonych usług
doradczych

II. Informacje o Grantobiorcy i o miejscowości/ sołectwie, w której grant będzie
realizowany:
1. Informacja o zabezpieczeniu kadrowym grantu, o działalności i doświadczeniu
Grantobiorcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Informacja o miejscowości, w której będzie realizowany grant
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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III. Opis realizacji grantu
A. Cel/e grantu
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
B. Komplementarność z celami i kryteriami LSR ( należy wykazać, że projekt jest
odpowiedzią na realną potrzebę mieszkańców oraz jest komplementarny z celami i
kryteriami LSR).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
C. Wartość wskaźników projektu grantowego, których osiągnięcie jest zakładane
w wyniku realizacji grantu (wraz z uzasadnieniem). Wskaźniki produktu i rezultatu
muszą być zgodne ze wskaźnikami ujętymi w LSR.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
D. Zgodność grantu z zakresem określonym w ogłoszeniu naboru wniosków
o powierzenie grantów.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
E. Opis grupy docelowej, do której skierowany jest grant.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
F. Opis grantu wraz z uzasadnieniem podejścia innowacyjnego (opis grantu powinien
zawierać, co najmniej wyszczególnienie zakresu grantu, terminu i sposobu realizacji, miejsca
realizacji, opis poszczególnych zadań wraz z wykazem planowanych do poniesienia kosztów
uzasadniających przyjęty poziom kosztów. Należy w opisie grantu wskazać: czy operacja
będzie niekomercyjna, nie będzie generowała zysku, czy zadanie będzie służyć zaspokajaniu
potrzeb społeczności lokalnej z obszaru LSR , czy operacja nie jest możliwa do zrealizowania
bez wsparcia środków publicznych w przewidzianym we wniosku terminie).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
G. Wykorzystanie, promocja i ochrona zasobów lokalnych (w tym: ludzkich ,
rzeczowych, przyrodniczych, kulturowo-historycznych).
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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H. Zaangażowanie mieszkańców i innych podmiotów (partnerów) w realizację grantu
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
I. Promocja grantu
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
J. Oddziaływanie grantu (czy grant przewiduje zastosowanie rozwiązań ochrony
środowiska lub zmian klimatycznych?)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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IV. Budżet projektu oraz planowane źródła finansowania
A. Uzasadnienie wydatków ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym z podaniem źródła przyjętych cen

L.p

1
I

Kwota
Nazwa zadania
Ilość / Cena jednostkowa
Jedn. miary
ogółem Kwota dotacji (w zł)
(dostawy / usługi / roboty budowlane)
liczba
(w zł)
(w zł)

2

4

5

6

7

8

Uzasadnienie/Uwagi
Źródło ceny i marka, typ lub rodzaj
Parametr(y) charakteryzujące(y) przedmiot

9

Koszty bezpośrednie

1.
2.
3.
…
….
II

Koszty ogólne

1.
2.
…
Suma kosztów kwalifikowanych

Razem:
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B. Harmonogram realizacji poszczególnych pozycji ujętych w zestawieniu rzeczowofinansowym
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Oświadczenia i zobowiązania Grantobiorcy
Oświadczam, że:
a) znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach:
 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z
udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 627 t.j.)
 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140)
 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U.
z 2018 r. poz. 719 t.j.)
oraz zapoznałem z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 z dnia
02 października 2017 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania
przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
b) informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz jego załącznikach są
prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki
składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r., poz.20 z późn. zm.);
c) nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z
2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania LGD o zakazie
dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy
na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do mnie po
złożeniu wniosku o powierzenie grantu;
d) umożliwię upoważnionym podmiotom przeprowadzenie kontroli wszelkich
elementów związanych z realizowaną grantu do dnia, w którym upłynie 5 lat od
dnia wypłaty płatności końcowej, w szczególności kontroli na miejscu realizacji
grantu i kontroli dokumentów, w obecności osoby reprezentującej/ pełnomocnika,
podczas wykonywania powyższych czynności;
e) nie prowadzę działalności gospodarczej (w tym z działalności zwolnionej spod
rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
f) zadanie określone w niniejszym wniosku o udzielenie grantu nie było finansowane
ze środków publicznych, z wyjątkiem współfinansowania: z Funduszu Kościelnego
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lub z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji
ogólnej;
g) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Kraina
Drwęcy i Pasłęki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu
przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”, objętego PROW 2014-2020;
h) nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35
ust. 5 oraz ust. 6 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 640/2014 z dnia
11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania
i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar
administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181
z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.);
Zobowiązuje się do:
a) niezwłocznego poinformowania Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
o wszelkich zamianach danych, mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz
nienależne wypłacenie kwot w ramach pomocy z EFRROW;
b) prowadzenia
oddzielnego
systemu
rachunkowości
albo
korzystania
z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych
z realizacją zadania, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez
prowadzenia zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, gdy
Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na
podstawie przepisów odrębnych;
c) informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW
zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru
operacji do finansowania, Samorząd Województwa właściwy ze względu na
siedzibę ww. LGD oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
z siedzibą: 00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922
z późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020;
b) przysługuje mi, prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich
poprawiania;
c) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy mogą być przetwarzane
przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw
członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;
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d) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz kwota wypłaty
pomocy z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona kwota z tytułu
udzielonej pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego
PROW
2014-2020,
będzie
publikowana
na
stronie
internetowej
www.minrol.gov.pl.
…………………………………
…………………………………………
(miejscowość i data)
(podpis Grantobiorcy)
Informacja o załącznikach
Załącznik nr 1
Zestawienie rzeczowo-finansowe zadań realizowanych w ramach
wniosku o powierzenie grantu (załącznik obowiązkowy) - oryginał
Załącznik nr 2
Plan finansowy zadania realizowanego w ramach konkursu
o powierzenie grantu (załącznik obowiązkowy)
Załącznik nr 3
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Grantobiorcy będącego
osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej,
jeżeli Grantobiorca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów
kwalifikowanych. (załącznik obowiązkowy)
Załącznik nr 4
Statut Grantobiorcy (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 5
Dokument potwierdzający osobność prawną Grantobiorcy (jeśli
dotyczy)
Załącznik nr 6
Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki
samorządu terytorialnego (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 7
Uchwała o powołaniu skarbnika (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 8
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym (załącznik
obowiązkowy)
Załącznik nr 9
Umowa z bankiem lub zaświadczenie z banku o numerze rachunku
bankowego (załącznik obowiązkowy)
Załącznik nr 10
Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na,
której realizowany będzie grant lub wydruk z elektronicznej księgi
wieczystej (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 11
Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości,
że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli operacja jest
realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu
zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik
obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje
zadania trwale związane z nieruchomością lub wyposażenie (jeśli
dotyczy)
Załącznik nr 12
Kosztorys inwestorski (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 13
Decyzja o pozwoleniu na budowę (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 14
Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone
Załącznik nr 15
Dokumenty potwierdzające przyjęty poziom cen (jeśli dotyczy)
Załącznik nr 16
Elektroniczna wersja wniosku
Inne dokumenty potwierdzające warunki powierzenia grantów:
………………………………………………………………………………………………....................................................
Liczba załączników:………………………………………………………………………………..
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Załącznik nr 1 do wniosku o powierzenie grantu

Zestawienie rzeczowo-finansowe zadań realizowanych w ramach wniosku o powierzenie grantu

Lp.

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego ze
wskazaniem parametrów i źródła przyjętej
ceny

Mierniki
rzeczowe
Ilość
(liczba)
3

1
2
I Koszty bezpośrednie
A
1*
2
3
…
Suma A
B
1
2
3
…
Suma B
IV Koszty ogólne (do 10% kwoty dofinansowania)
1
2
3
…
Suma IV
IV Suma kosztów kwalifikwowalnych operacji (I + II + III+IV)

Jedn.
miary
4

Koszty kwalifikowalne zadania (w zł)
całkowity koszt
źródło pochodzenia
dotacja
finansowe
ogółem
w tym VAT*
środki
własne
5
6
7
8
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Załącznik nr 2 do wniosku o powierzenie grantu

Plan finansowy zadania realizowanego w ramach konkursu o powierzenie grantu

Rok
Kwartały Koszt całkowity
finansowania

Procent
Wnioskowana
dofinansowania kwota pomocy*

Wkład własny Beneficjenta
całkowity

w tym koszty
niekwalifikowane

I
II
III
IV
RAZEM

* Wnioskowana kwota pomocy zaokrąglona w dół do pełnych złotych
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Załącznik nr 3 do wniosku o powierzenie grantu

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Grantobiorcy będącego osobą prawną lub jednostką
nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Grantobiorca będzie ubiegał się o włączenie VAT do
kosztów kwalifikowanych.
OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko osoby/osób reprezentujących Grantobiorcę

Seria i numer dokumentu tożsamości osoby/osób reprezentujących Grantobiorcę
reprezentujący

Ubiegający się o dofinansowanie

tytuł operacji
Oświadczam/my, że
Podmiot, który reprezentuję/my jest podatnikiem VAT/ nie jest podatnikiem VAT*oraz figuruje
w ewidencji podatników VAT/ nie oraz figuruje w ewidencji podatników VAT* i realizując
powyższą operację może odzyskać uiszczony podatek VAT/ nie może odzyskać uiszczony podatek
VAT z powodu*

miejscowość i data

podpis osoby/osób reprezentujących Grantobiorcę

Jednocześnie oświadczam/my, że

Nazwa i adres siedziby Grantobiorcy
Zobowiązuję/my się do zwrotu zrefundowanego w ramach zadania podatku VAT, jeżeli zaistnieją
przesłanki umożliwiające odzyskanie przez Gratobiorcę tego podatku.

miejscowość i data

podpis osoby/osób reprezentujących Grantobiorcę

*Niepotrzebne skreślić

….………………………………..
Prezes Zarządu
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Załącznik nr 11 do wniosku o powierzenie grantu

Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na
realizację operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej
w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy
w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością lub
wyposażenie.

Imię i nazwisko, adres, numer NIP, seria i nr dokumentu tożsamości /
Nazwa, Adres siedziby, NIP/ REGON

Oświadczenie
właściciela / współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji
bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na
nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności
Będąc właścicielem / współwłaścicielem * nieruchomości zlokalizowanej

adres nieruchomości, nr działek

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

Nazwa / Imię i Nazwisko podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy operacji
bezpośrednio związanej z ww. nieruchomością polegającej na:

zakres operacji
Jednocześnie wyrażam zgodę na utrzymanie celu określonego dla części inwestycyjnej przedmiotowego projektu do dnia,
w którym upłynie 5 lat (w przypadku pozostałych operacji inwestyjnych) od dnia wypłaty płatności końcowej.
Przyjmuję do wiadomości, iż zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez LGD, która dokonuje
wyboru grantu do finansowania, Samorząd Województwa właściwy ze względu na siedzibę ww. LGD oraz Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przyznania pomocy
finansowej i płatności w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętego PROW 2014-2020 oraz przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
osobowych jak również prawo do ich poprawiania. Przyjmuję również do wiadomości, że moje dane osobowe mogą być
przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskie i państw członkowskich dla zabezpieczenia
interesów finansowych Unii.

Miejscowość i data

Podpis właściciela / współwłaściciela * nieruchomości albo
osoby/osób reprezentujących właściciela / współwłaściciela* nieruchomości
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Załącznik nr 5
do Procedury wyboru i oceny Grantobiorców
wraz z opisem sposobu rozliczania grantów,
monitoringu i kontroli

UMOWA O POWIERZENIE GRANTU NR …….. /........
zawarta w dniu …............................... w Łukcie pomiędzy
Stowarzyszeniem Kraina Drwęcy i Pasłęki z siedzibą w Łukcie , ul. Mazurska 30, 14-105
Łukta nr KRS 0000569739, NIP 7412129770,
reprezentowanym przez:
1) Prezesa - ….....................................................
2) Skarbnika - …......................................................
zwanym w treści umowy ,,Stowarzyszeniem”
a
…......................................................, z siedzibą w ……………………. , ul. …...............................
nr KRS....................., nr NIP …............................ nr REGON ............................, reprezentowanym
przez: ……………………………………………………………………………………………
zwanego w treści umowy ,,Grantobiorcą”
§1
Podstawa prawna
Umowa zostaje zawarta zgodnie z następującymi przepisami:
1) ustawą z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2018 r.
poz. 627 t.j.)
2) ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
(Dz. U. z 2018 r. poz. 140)
3) ustawą z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2018 r.
poz. 719 t.j.).
§2
Postanowienia ogólne
1. Umowa określa prawa i obowiązki stron w zakresie warunków i sposobu
powierzeni grantu w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki
na lata 2014- 2020.
2. Umowa będzie realizowana w zakresie i na kwotę określoną w umowie pod
warunkiem, że LGD uzyska pomoc na realizację projektu grantowego, tj. dojdzie do
zawarcia umowy o przyznaniu pomocy z Zarządem Województwa. Ostateczna
kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie, po zawarciu umowy o przyznaniu
pomocy pomiędzy LGD a Zarządem Województwa.
3. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami w wersji papierowej stanowi
załącznik nr 1 do umowy.
§3
Cel i wskaźniki
Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji celu ……………………………………………… oraz
wskaźników ………………………………………………………………………………. określonych we
wniosku o powierzenie grantu złożonego przez Grantobiorcę w Konkursie ogłoszonym
przez Stowarzyszenie.
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§4
Miejsce i czas realizacji
1. Grantobiorca jest zobowiązany w terminie …………………………… zrealizować
wskazane zadanie zgodne z wnioskiem, o którym mowa § 2 ust.3.
2. Miejsce realizacji zadania ……………………………………
§5
Kwota grantu i wkładu własnego
1. Stowarzyszenie udziela Grantobiorcy bezzwrotnego grantu w celu dofinansowania
zadania „ …....................................” w kwocie …………………………………………………………
(słownie…................................................................................................................................................),
która stanowi ………. % kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych grantu, na
podstawie Procedury wyboru i oceny Grantobiorców wraz z opisem sposobu
rozliczania grantów, monitoringu i kontroli oraz w oparciu o wyniki konkursu
o powierzenie grantów i zgodnie z uchwałą nr …………………... Rady Stowarzyszenia
z dnia ............................
2. Grant zostanie przekazany na konto wskazane przez Grantobiorcę :
…............................................................................................................... w ciągu 30 dni od dnia
zatwierdzenia sprawozdania końcowego z udzielenia grantu (rozliczenie grantu).
3. Grantobiorca zobowiązany jest do poniesienia wkładu własnego stanowiący
różnicę pomiędzy kosztem całkowitym a kwotą udzielonego grantu
w kwocie………zł (słownie…………………………………………….).
4. Podstawą wydatkowania środków w ramach Umowy jest Wniosek, o którym
mowa § 2 ust.2.
5. Wydatkowanie grantu powinno być realizowane przez Grantobiorcę w formie
bezgotówkowej płatności powyżej 1000,00 zł z rachunku bankowego
Grantobiorcy.
6. Grantobiorca zobowiązany jest do prowadzenia oddzielnego systemu
rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla
wszystkich transakcji związanych z realizacją grantu, w ramach prowadzonych
ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub
równoważnych dokumentów księgowych, gdy Grantobiorca nie jest zobowiązany
do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów odrębnych.
§6
Forma zabezpieczenia umowy
1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie,
Grantobiorca podpisuje w obecności przedstawicieli Zarządu Stowarzyszenia
i składa weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową w dniu podpisania niniejszej
umowy.
2. Stowarzyszenie zwraca Grantobiorcy weksel, o którym mowa w ust. 1, po upływie
5 lat od dnia dokonania płatności pod warunkiem wypełnienia przez Grantobiorcę
zobowiązań określonych w umowie.
3. Stowarzyszenie zwraca niezwłocznie Grantobiorcy weksel, o którym mowa w ust.
1, w przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przed dokonaniem
wypłaty pomocy;
§7
Zobowiązania Grantobiorcy
1. Grantobiorca zrealizuje operację w jednym etapie.
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2. Grantobiorca zobowiązany jest do osiągnięcia rezultatów i zobowiązań składanych
na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy.
3. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji zadania zgodnie z Wnioskiem, o którym
mowa § 2 ust.3.
4. Grantobiorca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Stowarzyszenia
o wszelkich zmianach organizacyjno-prawnych. Wszelkie zmiany formy prawnej
wymagają podpisania aneksu do umowy o powierzenie grantu.
5. Grantobiorca zobowiązany jest do zachowania trwałości celu grantu oraz do
gromadzenia i przechowywania dokumentów związanych z realizacją grantu
(w tym faktury i dokumenty o równoważnej wartości dowodowej wraz
z dowodami zapłaty), przez okres pięciu lat od dnia złożenia sprawozdania.
6. Grantobiorca zobowiązany jest do informowania i rozpowszechniania informacji
o pomocy otrzymanej z EFRROW zgodnie z warunkami określonymi w Księdze
wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
§8
Zasady realizacji i rozliczania grantu
1. Grantobiorca jest zobowiązany do złożenia sprawozdania końcowego z udzielenia
grantu (rozliczenie grantu) z jego realizacji w miejscu wskazanym przez
Stowarzyszenie wraz z wymaganymi dokumentami w wersji papierowej
i elektronicznej, a także przedstawić oryginały faktur lub dokumentów
o równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty w ciągu 1 miesiąca
od daty zakończenia realizacji grantu.
2. Sprawozdanie końcowe z udzielenia grantu (rozliczenie grantu) składa się na
formularzu, udostępnionym przez Stowarzyszenie na jego stronie internetowej.
3. Grantobiorca jest zobowiązany do złożenia ankiety monitorującej wraz
ze sprawozdaniem końcowym (rozliczenie grantu).
4. Grantobiorca zobowiązany jest do udostępnienia LGD informacji i dokumentów
niezbędnych do kontroli, monitoringu i ewaluacji grantu (zadania).
§9
Zakres kar związanych z niewykonaniem zobowiązań i zasady odzyskiwania
środków finansowych
1. Stowarzyszenie może odstąpić od wypłaty kwoty dofinansowania wskazanej
w niniejszej umowie § 5 ust. 1 po stwierdzeniu, że:
a) Grant jest realizowany niezgodnie z wnioskiem o powierzenie grantu co do celu
i jego zakresu.
b) Grant został wydatkowany niezgodnie z deklarowanym Zestawieniem
rzeczowo-finansowym zadań realizowanych w ramach wniosku o powierzenie
grantu
c) Grantobiorca nie przedstawił sprawozdania końcowego z udzielenia grantu
(rozliczenia grantu) w formie i w terminie, o którym mowa § 8 ust.1.
3. Stowarzyszenie może dwukrotnie wezwać Grantobiorcę do usunięcia braków lub
złożenia wyjaśnień na etapie rozliczania grantu. Grantobiorca ma 10 dni od dnia
dostarczenia pisma na złożenie uzupełnień i wyjaśnień. W przypadku nie usunięcia
braków lub nie złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie Stowarzyszenie może
odstąpić od wypłaty kwoty dofinansowania wskazanej w niniejszej umowie §5 ust.1.
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4. Pracownicy biura LGD lub inne uprawnione podmioty będą przeprowadzać
czynności kontrolne w formie kontroli (wizytacji) na miejscu realizacji grantu
(zadania) u losowo wybranych Grantobiorców. Potwierdzeniem przeprowadzonej
kontroli będzie sporządzony raport.
5. Grantobiorca zobowiązany jest do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go
niezgodnie z celami na, które został przyznany oraz niezgodnie z warunkami niniejszej
umowy.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia wymagają zgody stron w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
2. Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie prowadzona
w formie pisemnej oraz kierowana pod adres Grantobiorcy wskazany w nagłówku
umowy.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).
4. Wszelkie spory wynikłe z zawartej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
Stowarzyszenia.
5. Umowę sporządza się w formie pisemnej, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,
w tym jeden dla Grantobiorcy i dwa dla Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie:

Grantobiorca:

1. …................................

1. …....................................

2. …................................

2. …......................................

………………………………..
Prezes Zarządu
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Załącznik nr 6
do Procedury wyboru i oceny grantobiorców
wraz z opisem sposobu rozliczania grantów,
monitoringu i kontroli

SPRAWOZDANIE KOŃCOWE Z UDZIELENIA GRANTU
(ROZLICZENIE GRANTU)

.........................................................
(tytuł grantu)

data rozpoczęcia zadania ...........
data zakończenia zadania............
kwota pomocy ……………….

określonego w umowie nr ..............,
zawartej w dniu .............................................................., pomiędzy

Stowarzyszeniem Kraina Drwęcy i Pasłęki
a
...................................................................
(nazwa Grantobiorcy)
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Beneficjent projektu grantowego:
Nazwa:
Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
Dane teleadresowe:
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
tel./fax: 89 647 57 45, tel. kom. 795 409 827
email: leader@ frrl.org.pl, www.leader.frrl.org.pl
Numer KRS:
0000569739
Numer NIP:
7412129770
Numer REGON:
362165752
Numer identyfikacyjny:
070797625
Numer wniosku (znak sprawy)
nadany przez LGD oraz data i
godzina wpływu wniosku*

Liczba złożonych załączników*

Numer umowy o udzielenie
grantu*

Data podpisania umowy*

Wysokość przyznanej
dotacji wg. umowy*

Kwota przyznanej pomocy*

w tym z środków EFRROW*

w tym z publicznych
środków krajowych*

*wypełnia pracownik LGD
Część I. Informacje wstępne:
1.

Tytuł grantu

2.

Data rozpoczęcia
zadania
Miejsce realizacji
zadania

Data zakończenia
zadania

Całkowity koszt zadania

Wnioskowana kwota
wg. rozliczenia
Koszty
niekwalifikowane

3.
4.

Koszty kwalifikowane

5.

Dane Grantobiorcy
Nazwa Grantobiorcy

6.

Adres siedziby

Miejscowość, ul., nr

Kod pocztowy

Poczta

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

7.

Telefon

Fax

E-mail

Strona www.

Adres do
korespondencji
(jeśli dotyczy)
Województwo

Miejscowość,
ul., nr

Kod pocztowy Poczta

Powiat

Gmina

Miejscowość

Telefon

Fax

E-mail

Strona www.
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8.

9.

Nazwa
jednostki
organizacyjnej
nieposiadającej
osobowości
prawnej (jeśli
dotyczy)
Adres siedziby

Miejscowość,
ul., nr

Kod pocztowy Poczta

Województwo

Powiat

Gmina

Miejscowość

Telefon

Fax

E-mail

Strona www.

Rodzaj Grantobiorcy:

8 Organizacja pozarządowa
h Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i kościoła
8
j
h Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu
k8
j
lh
terytorialnego
k
gj
l Jednostka samorządu terytorialnego
hk8
g
l,
lh Inny, jaki? …………………………………………………
h8
gj
l,
hlh identyfikacyjny nadany przez ARiMR
10.
Numer
kg
j0l,
ll
kog
11.
Numer
NIP
Numer REGON
Numer KRS
l00l
ho
g90
l,
0h
12.
Nr 8og9konta bankowego (26 cyfr)
l,
_ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ / _ _ _ _ /_ _ _ _/_ _ _ _
p0l
8g
;90
Nazwa
i adres banku
pl
o8
;0
ij
p0
o
l;9
Osoby odpowiedzialne
za realizację grantu:
ij
0go
8l
9hij
pg i nazwisko oraz
13.
Imię
Stanowisko Tel., mail:
8jl
;
stanowisko
osoby/osób
hp
kgo
upoważnionej/ych
j;
l
do hij
kopodpisania umowy
jl
lij i nazwisko
Imię
Stanowisko Tel., mail:
kg
l
pełnomocnika
(jeśli
lh
g
dotyczy)
j
h
k
j
l i nazwisko osoby
Imię
Stanowisko Tel., mail.
k
upoważnionej
do
l
kontaktu
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Część II. Sprawozdanie merytoryczne:
1. Zakładane cele oraz wskaźniki osiągnięte w wyniku realizacji grantu z odniesieniem do
wartości początkowej wskaźnika, wartości wskaźnika planowanej do osiągnięcia oraz
wartości wskaźnika osiągniętego, ze wskazaniem mierników i sposobu pomiaru
wskaźników.

2. Opis wykonania zadania z wyszczególnieniem grupy docelowej opisu zadania
z uzasadnieniem podejścia innowacyjnego.

3. Zaangażowanie mieszkańców i innych podmiotów w realizację grantu.
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Część III. Sprawozdanie z poniesionych wydatków
Podsumowanie realizacji budżetu
Kwota dotacji określona w umowie ............................................................................................
Poniesione wydatki ....................................................................................................................:
pokrywane z dotacji ........................................................................................................
środki własne finansowe .............................................................................................

1. Rozliczenie ze względu na rodzaj kosztów (w zł) za 20…. r. (zestawienie rzeczowo
finansowe z realizacji grantu)
Koszty kwalifikowane zadania (w zł)

Mierniki rzeczowe
L.p.

Rodzaj kosztów

1

2

I

Koszty
bezpośrednie

II

Koszty ogólne
(do 10% kwoty
dofinansowania
)

II

Suma kosztów
kwalifikowalnyc
h operacji (I+II)

Całkowity koszt
Ilość
(liczba)
3

Jedn. miary

ogółem

4

5

W tym
VAT*
6

Źródło pochodzenia
dotacja

środki własne

7

8

Uwagi mogące mieć znaczenie przy ocenie realizacji budżetu:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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3. Zestawienie faktur (rachunków)3)

Lp.

Numer
dokumentu
księgowego

Numer
pozycji
z zestawienia
rzeczowofinansowego
(zgodnie z
załącznikiem
nr 1 do
wniosku).

Data

Nazwa
wydatku

Kwota (zł)

Z tego ze
środków
pochodzących
z dotacji (zł)

Z tego
finansowych ze
środków
własnych

Razem

Część III. Dodatkowe informacje.
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Załączniki za 20…. r.:3 i 4)
1. ............................................................
2. ............................................................
3. ............................................................
4. ............................................................
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Oświadczam, że:
a) znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach:
 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
(Dz. U. z 2018 r. poz. 627 t.j.)
 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej
społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140)
 ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2018
r. poz. 719 t.j.)
oraz zapoznałem z Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 6/4/2017 z dnia
02 października 2017 roku. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania
przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
b) informacje zawarte w sprawozdaniu oraz jego załącznikach oraz jego załącznikach
są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki
składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2018 r. poz. 20 z późn. zm.);
c) nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5
ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017
r. poz. 2077 z późn. zm.) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.
Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania LGD o zakazie
dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy
na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do mnie po
złożeniu wniosku o powierzenie grantu;
d) umożliwię upoważnionym podmiotom przeprowadzenie kontroli wszelkich
elementów związanych z realizowaną grantu do dnia, w którym upłynie 5 lat od
dnia wypłaty płatności końcowej, w szczególności kontroli na miejscu realizacji
grantu i kontroli dokumentów, w obecności osoby reprezentującej/ pełnomocnika,
podczas wykonywania powyższych czynności;
e) nie prowadzę działalności gospodarczej (w tym z działalności zwolnionej spod
rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
f) zadanie określone w niniejszym sprawozdaniu nie było finansowane ze środków
publicznych, z wyjątkiem współfinansowania: z Funduszu Kościelnego lub
z dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej;
g) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Stowarzyszenie Kraina
Drwęcy i Pasłęki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przyznania pomocy
finansowej i płatności w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego
PROW 2014-2020;
i) nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35
ust. 5 oraz ust. 6 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) NR 640/2014 z dnia
11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania
i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar
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administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności(Dz. Urz. UE L 181
z 20.06.2014, str. 48, z późn. zm.);
h) prowadzę oddzielny system rachunkowości lub korzystam z odpowiedniego kodu
rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z realizacją zadania, w ramach
prowadzonych ksiąg rachunkowych lub prowadzę zestawienie faktur lub
równoważnych dokumentów księgowych, gdy Grantobiorca nie jest zobowiązany do
prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów odrębnych;
Zobowiązuje się do:
a) niezwłocznego poinformowania Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
o wszelkich zamianach danych, mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz
nienależne wypłacenie kwot w ramach pomocy z EFRROW;
b) informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW
zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, opublikowanej na stronie internetowej
Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Przyjmuję do wiadomości, iż:
a) zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru
operacji do finansowania, Samorząd Województwa właściwy ze względu na siedzibę
ww. LGD oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą: 00-175
Warszawa Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu
przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność”, objętego PROW 2014-2020;
b) przysługuje mi, prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania;
c) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy mogą być przetwarzane przez
organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla
zabezpieczenia interesów finansowych Unii;
d) dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz kwota wypłaty pomocy
z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona kwota z tytułu udzielonej
pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020,
będzie publikowana na stronie internetowej www.minrol.gov.pl.

(pieczęć Grantobiorcy)
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
(podpis osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Grantobiorcy)
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Poświadczenie złożenia sprawozdania

POUCZENIE
Sprawozdania składa się osobiście lub nadsyła przesyłką poleconą w przewidzianym w umowie terminie na
adres organu zlecającego z dopiskiem „sprawozdanie końcowe z realizacji grantu”.
1) Sprawozdanie końcowe sporządzać należy w terminie określonym w umowie.
2) Opis musi zawierać szczegółową informację o zrealizowanych działaniach zgodnie z ich układem zawartym we
wniosku, który był podstawą przygotowania umowy. W opisie konieczne jest uwzględnienie wszystkich planowanych
działań, zakres w jakim zostały one zrealizowane i wyjaśnienie ewentualnych odstępstw w ich realizacji, zarówno jeśli
idzie o ich zakres, jak i harmonogram realizacji.
3) Do sprawozdania załączyć należy spis wszystkich faktur (rachunków), które opłacone zostały w całości lub w części
ze środków pochodzących z dotacji oraz ze środków pochodzących z wkładu własnego. Spis zawierać powinien: nr
faktury (rachunku), datę jej wystawienia, wysokość wydatkowanej kwoty i wskazanie, w jakiej części została pokryta
z dotacji oraz ze środków własnych, a także rodzaj towaru lub zakupionej usługi. Każda z faktur (rachunków) powinna
być opatrzona na odwrocie pieczęcią Grantobiorcy oraz zawierać sporządzony w sposób trwały opis zawierający
informacje: z jakich środków wydatkowana kwota została pokryta oraz jakie było przeznaczenie zakupionych towarów,
usług lub innego rodzaju opłaconej należności. Informacja ta powinna być podpisana przez osobę odpowiedzialną za
sprawy dotyczące rozliczeń finansowych organizacji.
Do sprawozdania załącza się kserokopię faktur (rachunków) wraz z dowodami zapłaty.
4) Do niniejszego sprawozdania załączyć należy dodatkowe materiały mogące dokumentować działania faktyczne
podjęte przy realizacji zadania (np. listy uczestników projektu, publikacje wydane w ramach projektu, raporty, wyniki
prowadzonych ewaluacji, informacje prasowe o realizowanym zadaniu, kopie umów cywilno-prawnych wraz
z rachunkami, inne), jak również dokumentować konieczne działania prawne (kopie dowodów przeprowadzenia
odpowiedniego postępowania w ramach zamówień publicznych).

………………………………..
Prezes Zarządu
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