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INFORMACJE WAŻNE DLA PODMIOTÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O REALIZACJE ZADAŃ W RAMACH PROJEKTÓW GRANTOWYCH
Projekt grantowy – zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym 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.
Zasady realizacji projektów grantowych reguluje ustawa o rozwoju lokalnym oraz
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wsparcie dla
rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent – Lokalna Grupa Działania - udziela
grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu przez grantobiorców.
Projekty grantowe – składają się z szeregu grantów (co najmniej 2), realizowanych przez
podmioty działające na obszarze objętym LSR.
Granty są komplementarne – przyczyniają się łącznie do założonych dla danego
projektu grantowego celów i wskaźników.
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane będą 2 granty w zakresach:
1) Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej - wartość grantu 300 000 zł
Realizacja grantu w tym zakresie przyczynia się do osiągnięcia celów:
a) Ogólnego 2: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru oraz
wzmocnienie kapitału społecznego Solnej Doliny
Szczegółowego 2.1 Poprawa dostępności i stanu infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, sportowej oraz obiektów służących integracji i aktywizacji

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie „Solna Dolina” współfinansowana jest ze środków Unii
Europejskiej, poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”, działanie
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach PROW 2014-2020.

Szczegółowego 2.2: Wzrost integracji, aktywności i kompetencji mieszkańców
obszaru
Szczegółowego 2.3: Wypromowanie obszaru Solnej Doliny
2) Zachowania dziedzictwa lokalnego – wartość grantu 230 000zł
Realizacja grantu w tym zakresie przyczynia się do osiągnięcia celów:
a) Ogólnego 3: Wzrost świadomości i tożsamości kulturowej społeczeństwa
Szczegółowego 3.1 Zwiększenie zainteresowania tradycją, historią obszaru
i ochroną dziedzictwa przyrodniczego

Grantobiorcy to podmioty nieprowadzące działalności
gospodarczej i niedeklarujące jej podjęcia!
WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY W ODNIESIENIU DO GRANTOBIORCY
1. inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będących
własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub
podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością,
2. podmiot ten wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów, zasoby,
kwalifikacje i wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji.
3. nie może wykonywać działalności gospodarczej
Jeden projekt grantowy ogłoszony przez LGD nie może przekroczyć 300 tys. złotych
Wysokość grantu w ramach projektu grantowego wynosi
od 5 tys. złotych do 50 tys. złotych, a koszt całkowity nie może być wyższy niż 100 tys. zł
Limit na jednego grantobiorcę w ramach projektów grantowych realizowanych przez
daną LGD nie może przekroczyć 100 tys. złotych
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Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych nie może
przekroczyć 20% kwoty środków na projekt grantowy
Intensywność pomocy wynosi do 80 % kosztów kwalifikowalnych operacji
Grantobiorcami mogą być:
1) osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich
związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie,
kościoły, związki wyznaniowe
2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają
zdolność prawną.
Grantobiorca co do zasady musi spełniać warunki przyznania pomocy określone
w rozporządzeniu w odniesieniu do podmiotów ubiegających się o przyznanie pomocy.
Lokalne kryteria wyboru premiują operacje w jak największym stopniu przyczyniające
się do realizacji wskaźników produktu zawartych w LSR.
Określone kryteria premiują operacje:
innowacyjne,
przyczyniające się do ochrony środowiska i klimatu
które oparte są o lokalne produkty
realizowane są w miejscowości poniżej 5 000 mieszkańców
ukierunkowane na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych
przyczyniające się do wzrostu aktywności społecznej

