
W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020  
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW 2014-2020 przewidziano szereg działań, w ramach których można 
otrzymać dofinansowanie na realizację ciekawych przedsięwzięć w formie 

grantów, z których mogą skorzystać w szczególności osoby fizyczne  
i organizacje pozarządowe. 

  
Jednym z takich działań są Projekty Grantowe. 

 

PROJEKT GRANTOWY – to operacja, w ramach której LGD udziela 

innym podmiotom wybranym przez LGD /grantobiorcom/ grantów 

na realizację zadań służących osiągnięciu celu tej operacji.  

Grant - środki finansowe przyznane przez LGD na realizację zadania  

w ramach Projektu grantowego. 

O grant może ubiegać się podmiot będący: 

1. osobą fizyczną, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
b) jest pełnoletnia, 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR, 

2. osobą prawną, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR. 

W przypadku grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem  
w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki 

organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest wypłacana nawet 
wtedy, gdy powyższy warunek nie jest spełniony, jeżeli obszar działalności 

grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z obszarem 
wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielany grant, 

jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej. 

3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której 

ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej 

oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące 

działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie. 

Jedynym wyjątkiem jest przypadek Grantobiorcy, który zgodnie ze 
swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał 

jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła – wówczas pomoc jest 

wypłacana nawet gdy:  

 



a) podmiot ten nie posiada siedziby ani oddziału na obszarze 
objętym LSR, ale jeżeli obszar działalności Grantobiorcy i jego jednostki 

organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja 

zadania, na które udzielany jest grant, jest związana z przedmiotem 

działalności danej jednostki organizacyjnej;  

b) Grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja 
zadania, na które udzielany jest grant, nie jest związana z przedmiotem 

tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności jednostki 

organizacyjnej.  

Beneficjent musi podać numer ewidencyjny w krajowym 
systemie ewidencji producentów ARiMR- nadawany przez biuro 

powiatowe ARiMR bezpłatnie. 

Wartość każdego grantu nie może być niższa niż 5 000,00 zł oraz 

nie wyższa niż 50 000,00 zł, przy czym na jednego grantobiorcę limit 

środków w okresie PROW 2014-2020 nie może przekroczyć 100 000,00 zł. 

Wsparcie będzie wypłacane w formie refundacji, czyli po zrealizowaniu 

całości projektu. Okres trwałości projektu inwestycyjnego: 5 lat 

• 100% – w przypadku pozostałych podmiotów; 

• 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki 

sektora finansów publicznych. 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów 
kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty: 

 
1) ogólne, (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, 

maszyn, takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za 
konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia 

środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności), 
2) zakupu robót budowlanych lub usług, 

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu 
patentów, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw 

majątkowych lub znaków towarowych, 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 
5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w 

zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego - również używanych maszyn 
lub wyposażenia, stanowiących eksponaty, 

6) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym 
materiałów, 

7) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można 
odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT. 

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej 

celu oraz racjonalne. 



Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane  
w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów 

kwalifikowalnych operacji. 

Koszty kwalifikowalne podlegają refundacji, jeżeli zostały: 

• poniesione od dnia, w którym została zawarta umowa, 

a w przypadku kosztów ogólnych - od dnia 1 stycznia 2014 r., 
• w formie rozliczenia pieniężnego, a w przypadku transakcji, 

której wartość, bez względu na liczbę wynikających z niej 

płatności, przekracza 1 tys. złotych - w formie rozliczenia 
bezgotówkowego; 

• uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do ich 
identyfikacji wykorzystano odpowiedni kod rachunkowy, w ramach 

prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie 
zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na 

formularzu udostępnionym przez LGD, jeżeli na podstawie 
odrębnych przepisów beneficjent nie jest obowiązany do 

prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy, 

zrealizowaniu zadania i akceptacji przez LGD złożonego wniosku 

o rozliczenie grantu. 

Pomoc jest wypłacana, jeżeli ponadto: 

1. granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy  
o powierzenie grantu, w wysokości nieprzekraczającej limitu 

wynoszącego 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach 
projektów grantowych realizowanych przez LGD. W przypadku, gdy 

zgodnie ze statutem danego podmiotu w ramach jego struktury 
organizacyjnej są powołane jednostki organizacyjne, takie jak sekcje 

lub koła, limit 100 tys. zł. liczy się oddzielnie na ten podmiot i 

oddzielnie na jego jednostki organizacyjne; 

2.  suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów 
publicznych w ramach danego projektu grantowego nie 

przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt; 

3.  inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach zadania 

będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 
współwłasnością podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu lub 

podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele określone we wniosku o powierzenie grantu co 

najmniej przez okres realizacji zadania oraz okres podlegania 

zobowiązaniu do zapewnienia trwałości zadania; 

 



Grantobiorca zobowiązuje się w szczególności do: 

• zrealizowania celu i osiągnięcia zakładanych wskaźników, 

• wykonania zadania w zakresie i na warunkach określonych  
w umowie, zgodnie z opisem i zestawieniem rzeczowo-finansowym 

zadania stanowiącymi część złożonego wniosku o powierzenie 
grantu, 

• zapewnienia trwałości inwestycji objętej zadaniem, na które jest 
udzielany grant, zgodnie z art. 71 rozporządzenia nr 1303/2013 - do 

dnia w którym upłynie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej 
LGD; 

• gromadzenia i przechowywania dokumentów dotyczących zadania, 
na które jest udzielany grant, w szczególności potwierdzających 

poniesienie przez grantobiorcę kosztów na realizację tego zadania, 

oraz przekazania LGD kopii tych dokumentów w terminie 
określonym w umowie; 

• udostępniania LGD i innym upoważnionym podmiotom informacji  
i dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli  

i monitoringu zadania, na które jest udzielany grant. 

Realizowane przez Lokalne Grupy Działania projekty grantowe to 

szansa dla podmiotów, które nie mogą skorzystać z funduszy  

w ramach innych działań.  

Przypominamy Państwu, że w obecnie prowadzonym przez LGD 

naborze grantowym – pn. „Promowanie obszaru objętego LSR 

poprzez imprezy, wydarzenia i warsztaty wzmacniające kapitał 

społeczny obszaru LGD” dokumenty można składać do dnia 26 

stycznia 2018r. do godz. 16.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

Irena Bielawska- kierownik biura 


