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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 Lokalna
Grupa Działania Czarnoziem na Soli, współfinansowana
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Uwagi wstępne
Założenia i cele Projektów Grantowych, a tym samym
projektów objętych grantami, są zgodne i odpowiadają celom
LSR:
Celowi ogólnemu 3: Wzmocnienie kapitału społecznego i
włączenie społeczne na obszarze LSR do 2023 roku.
Celowi szczegółowemu 3.2: Aktywizacja i integracja
mieszkańców obszaru LSR do 2023 roku.
Celowi szczegółowemu 3.3: Promocja zasobów lokalnych
obszaru LSR do 2023 roku.
Zakresy grantów objętych wsparciem w ramach Projektu
Grantowego:
Przedsięwzięcie 3.2.1. Realizacja przedsięwzięć
edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjnych do 2023
roku.
Przedsięwzięcie 3.3.1. Opracowanie publikacji oraz
materiałów informacynjo-promocyjnych do 2023 roku.

Przykładowe formy realizacji
(typy) projektów objętych
grantem w ramach:
Przedsięwzięcie 3.2.1. Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych,
kulturalnych oraz integracyjnych do 2023 roku: organizacja
wydarzeń i imprez kulturalnych i promocyjnych (z wyłączeniem
wydarzeń i imprez cyklicznych),
organizacja wydarzeń i imprez o charakterze edukacyjnym i
integracyjnym, uwzględniających grupy defaworyzowane;
organizacja kursów, szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych i
innych działań edukacyjnych dla mieszkańców obszaru LSR,
inne działania w zakresie opisanym powyżej.
Operacja musi być realizowana dla mieszkańców obszaru LSR.
Przedsięwzięcie 3.2.1. Opracowanie publikacji oraz materiałów
informacyjno-promocyjnych do 2023 roku:
opracowanie i wydanie publikacji oraz materiałów informacyjnopromocyjnych, m.in. folderów, albumów fotograficznych, filmów
promocyjnych, monografii, przewodników, widokówek, broszur,
inne działania w zakresie opisanympowyżej.
operacja musi dotyczyć zasobów lokalnych LSR.

O powierzenie grantu w ramach Projektu
Grantowego mogą ubiegać się:
Osoby fizyczne,
Osoby prawne np.: jednostki samorządu terytorialnego,
organizacje pozarządowe, Kościoły i związki
wyznaniowe,
Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
mające odpowiednio: miejsce zamieszkania lub siedzibę
na obszarze objętym LSR.
O powierzenie grantu nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy!!

Uwagi realizacyjne:
Z wnioskiem o przyznanie pomocy na Projekt Grantowy
występuje LGD do Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego. Koszt realizacji pojedynczego grantu wynosi
5.000 – 50.000 zł., jednak ze względu na spełnienie wymogów
wynikających zasad z kwalifikowalności wydatków
rekomenduje się, by wnioskowana wartość Projektu objętego
grantem wynosiła:
8.250,00 zł. – 48.000,00 zł. dla Grantobiorców będących
jednostką sektora finansów publicznych;
6.000,00 zł. – 48.000,00 zł. dla pozostałych Grantobiorców;

Każdy Projekt Grantowy składa się z
mniejszych projektów objętych grantami,
wyłonionych przez LGD w trybie
konkursowym i powierzonych do realizacji
Grantobiorcom.
W Projektach Grantowych rekomenduje się
realizację jednoetapowych projektów
objętych grantami. Czas realizacji projektów
objętych grantami winien mieścić się w
okresie 12 miesięcy od dnia zawarcia Umowy
o powierzenie grantu. Ze środków Projektu
Grantowego finansowane będą jedynie
projekty objęte grantami, których realizacja
mieści się w zakresie działalności
Grantobiorcy.

Limit kwotowy na jednego Grantobiorcę – suma
powierzonych grantów w przeliczeniu na
jednego Grantobiorcę nie może przekroczyć
wskazanej kwoty limitu):
Przedsięwzięcie 3.2.1. Realizacja przedsięwzięć edukacyjnych,
kulturalnych oraz integracyjnych do 2023 roku – limit wynosi
100.000,00 zł.
Przedsięwzięcie 3.2.1. Opracowanie publikacji oraz materiałów
informacyno-promocyjnych do 2023 roku – limit wynosi 100.000,00 zł

Zasady finansowania projektów objętych
grantami ze środków PROW 2014-2020:
poziom dofinansowania wynosi odpowiednio do 66,63%
kosztów kwalifikowanych dla jednostek sektora finansów
publicznych oraz do 90% kosztów kwalifikowalnych dla
pozostałych Grantobiorców.
W projektach objętych grantem wymagany jest wkład własny
finansowy w odpowiedniej wysokości – minimalna wysokość
wkładu własnego zależy od statusu Grantobiorcy (jest lub nie
jest jednostką sektora finansów publicznych i wynosi
odpowiednio 33,37% lub 10%).

Koszty kwalifikowalne
projektu objętego grantem – koszty planowane do
poniesienia przez Grantobiorcę winny mieścić się w
zakresie kosztów, który obejmuje:

koszty zakupu usług;
koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania
komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub
wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw
majątkowych lub znaków towarowych;
koszty najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia
lubnieruchomości;
koszty zakupu nowych maszyn lub wyposażenia;
koszty zakupu rzeczy innych niż wyżej
wymienione, w tym materiałów;
koszty podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie
z art. 69 ust. 3 lit. c Rozporządzenia nr 1303/2013
które są uzasadnione zakresem projektu objętego
grantem, niezbędne do osiągnięcia jego celu oraz
racjonalne,

