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Spotkanie informacyjne

dla Grantobiorców

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca  w obszary wiejskie.”



Łączna wartość przyznanego 

wsparcia na wdrażanie działań

w ramach Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność LGD „Żywiecki Raj”

na okres 2014-2023: 

14 630 000,00 zł



Stan na dziś – w ramach okresu 

programowania 2014-2020

14 naborów wniosków w ramach konkursów: 

8 naborów: 2 Atrakcyjna przestrzeń publiczna, 2 Rozwijanie 

działalności gospodarczej, 4 Podejmowanie działalności gospodarczej, 

6 Projektów Grantowych, 

oraz 5 Operacji własnych po 50 tys. każda,

z doradztwa skorzystały 438 podmiotów,

a złożonych zostało 399 wniosków, 

z czego do dofinansowania Rada wybrała 220 wniosków.

141 podmiotów podpisało umowę o dofinansowanie.



Projekty grantowe – podstawy prawne
❑ 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), zwane

dalej „rozporządzeniem 1303/2013”

❑ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.

w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005, zwane dalej

„rozporządzeniem 1305/2013”

❑ Rozporządzenie delegowane 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

❑ 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 2022 r., poz. 1234)



Projekty grantowe – podstawy prawne

❑ Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwana dalej

„ustawą o RLKS”

❑ Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020

❑ 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, zwane dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”

(Dz. U. z 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)

❑ Regulamin Rady Stowarzyszenia – Lokalna Grupa Działania „Żywiecki Raj” (Rady LGD), zwany dalej

„Regulaminem”

❑ Wytyczna nr 11/2/2022 z 22 czerwca 2022 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

❑ Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych



Projekt grantowy (PG) - definicja

należy przez to rozumieć operację, której beneficjent czyli LGD 

udziela innym podmiotom wybranym przez Radę LGD, zwanym 

dalej „Grantobiorcami”, grantów będących środkami finansowymi 

PROW na lata 2014-2020 powierzonymi przez LGD 

Grantobiorcom na realizację zadań służących osiągnięciu celu 

tej operacji (PG)



Grant

pomoc finansowa przyznana przez LGD na realizację zadania

w ramach PG

Grantobiorca
podmiot, który złożył wniosek o powierzenie grantu w ramach 

otwartego konkursu ogłoszonego przez LGD, któremu może 

zostać powierzony grant na realizację zadania wynikającego

z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

PROW na lata 2014-2020



Etapy realizacji projektu

WYPŁATA CZĘŚĆI 

ŚRODKÓW

REALIZACJA 

ZADANIA

ROZLICZENIE

I REFUNDACJA

WNIOSEK UMOWA



Zrealizowane projekty grantowe

PG pn.: Kultura gór 

22 złożone/16 wybranych na kwotę 296 678 zł

PG pn.: Dialog międzypokoleniowy

16 złożonych/14 wybranych na kwotę 299 599 zł

PG pn.: Turystyka dziedzictwa „Żywieckiego Raju”

7 złożonych/5 wybranych na kwotę 99 931 zł

PG pn.: Inkubator inicjatyw lokalnych 

11 złożonych/10 wybranych na kwotę 235 315 zł

PG pn.: Nowe formy rekreacji i wypoczynku 

12 złożonych/11 wybranych na kwotę 296 936 zł

PG pn.: Kampanie środowiskowe 

12 złożonych/10 wybranych na kwotę 277 434 zł



Zrealizowane projekty grantowe



Projekty grantowe (PG) planowane 

do realizacji w II-III kwartale 2023 r.:

PG nr 1/2022/G Wydarzenia propagujące zdrowy 

i aktywny tryb życia

PG nr 2/2022/G Aktywizacja i integracja społeczna

z udziałem osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym 



Terminy naborów projektów grantowych 

nr 1/2022/G oraz 2/2022/G

od 24 października – 8 listopada 2022 r. 

w godzinach 8:00-15:00 

w Biurze LGD „Żywiecki Raj”,

ul. Królowej Jadwigi 6 w Łodygowicach 

na odpowiednich formularzach 

w 1 egzemplarzu w wersji papierowej



1/2022/G Wydarzenia propagujące zdrowy

i aktywny tryb życia

Termin składania wniosków o powierzenie grantów

od 24 października 2022 r. do dnia 8 listopada 2022 r.

❖ Przykładowe zadania:

❑ działania zmierzające do promocji i organizacji aktywnego trybu życia,

❑ działania zmierzające do podniesienia wiedzy społeczności lokalnej

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,

❑ działania zmierzające do promowania obszaru objętego LSR,

w tym produktów lub usług lokalnych.

❖ limit dostępnych środków w ramach naboru 300 000 zł/ 75 000,00 euro

(przeliczone po kursie 4 zł)



1/2022/G Wydarzenia propagujące zdrowy

i aktywny tryb życia

❖ operacja nie może służyć indywidualnej promocji produktów lub usług

lokalnych

❖ termin realizacji: marzec 2023 - wrzesień 2023

❖ obowiązkowe wskaźniki produktu: Liczba wydarzeń / imprez, Liczba

osób, które podniosły wiedzę w zakresie ochrony środowiska

i/lub łagodzenia zmian klimatu

❖ grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy

o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego

wniosku o rozliczenie grantu, dopuszcza się prefinansowanie zadania

w wysokości do 36,37% kwoty grantu



2/2022/G Aktywizacja i integracja społeczna

z udziałem osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym
Termin składania wniosków o powierzenie grantów

od 24 października 2022 r. do dnia 8  listopada 2022 r.

❖ Przykładowe zadania:

❑ działania nastawione na aktywizację społeczną i zawodową, integrację

grup defaworyzowanych zmierzające do podnoszenia wiedzy

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska

i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań

innowacyjnych,

❑ zachowania dziedzictwa lokalnego,

❑ działania zmierzające do promowania obszaru objętego LSR,

w tym produktów lub usług lokalnych.

❖ limit dostępnych środków w ramach naboru 100 262,12 zł / 25 065,53

euro/(przeliczone po kursie 4 zł)



2/2022/G Aktywizacja i integracja społeczna

z udziałem osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym

❖ operacja nie może służyć indywidualnej promocji produktów lub usług

lokalnych

❖ termin realizacji: marzec 2023 - wrzesień 2023

❖ obowiązkowe wskaźniki produktu: Liczba przedsięwzięć z udziałem

osóbz grup defaworyzowanych, Liczba osób z grup

defaworyzowanych objętych wsparciem

❖ grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy

o powierzenie grantu, zrealizowaniu zadania i akceptacji złożonego

wniosku o rozliczenie grantu, dopuszcza się prefinansowanie zadania

w wysokości do 36,37% kwoty grantu



Kto może ubiegać się o wsparcie

✓ osoba fizyczna: obywatel państwa członkowskiego Unii

Europejskiej, jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania

na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR)

✓ osoba prawna, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba

tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym

LSR

✓ jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której

ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki

lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR



Grantobiorca podlega ocenie spełnienia

następujących warunków:
✓ posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze 

podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub

✓ posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza 

realizować, lub

✓ posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub

✓ wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą 

zamierza realizować,

✓ nie wykonuje działalności gospodarczej*,

*W przypadku Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury

organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest

przyznawana nawet gdy wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania na które

udzielony jest grant nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana

z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy.



Warunki udzielenia wsparcia

❑ wartość każdego zadania 

służącego osiągnięciu celu 

projektu grantowego, jakie ma 

być zrealizowane przez 

grantobiorcę, nie będzie wyższa 

niż 50 000 zł oraz niższa niż

5 264 zł 

❑ kwota grantu (dofinansowania)

nie będzie wyższa niż 47 500 zł 

oraz niższa niż 5 000 zł 

❑ maksymalna intensywność 

pomocy dla zadań została 

ustalona na poziomie nie więcej 

niż 95% kosztów zadania

❑ wkład własny nie może być 

niższy niż 5 % wartości kosztów 

zadania

❑ wymagany jest wkład własny 

finansowy

❑ wysokość limitu na jednego 

Granobiorcę w ramach 

wszystkich projektów 

grantowych w LGD wynosi

110 000 zł *- suma grantów 

udzielanych JSFP w ramach 

danego projektu grantowego 

nie przekracza 20% kwoty 

pomocy na ten projekt

*w przypadku, gdy zgodnie ze statutem danego podmiotu

w ramach jego struktury organizacyjnej są powoływane jednostki

organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, limit

110 000,00 zł liczy się oddzielnie na ten podmiot i oddzielnie

na jego jedn. organizacyjne



Koszty kwalifikowalne

Koszty planowane do poniesienia przez Grantobiorcę mieszczą się w zakresie

kosztów, o których mowa w § 17 ust. 1 pkt 1-5 oraz 7 i 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 2019 r., poz. 664 z późn. zm.)

i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych

obiektów budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych

poza obszarem wiejskim objętym LSR; do kosztów zadania zalicza się:

1) ogólne, o których mowa w art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013, 

zwane dalej "kosztami ogólnymi",

2) zakupu robót budowlanych lub usług,



Koszty kwalifikowalne

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 określonym w § 2 ust. 1 pkt 5 - również używanych maszyn

lub wyposażenia, stanowiących eksponaty,

6) zakupu nowych środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów

osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą,

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



Koszty kwalifikowalne

8) wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w Kodeksie pracy,

związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone

przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów w związku

z zatrudnieniem tych pracowników - w przypadku operacji w zakresie

określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3,

9) podatku od towarów i usług (VAT), zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c

rozporządzenia nr 1303/2013.

Koszt muszą być uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia

jej celu oraz racjonalne.



Etapy oceny w LGD
I. Ocena zgodności z LSR:

1) ocena WoPG pod względem zgodności operacji z ogłoszeniem naboru WoPG,

obejmującą w szczególności:

✓ złożenie WoPG w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu naboru WoPG,

✓ zgodności operacji z zakresem tematycznym, który został wskazany

w ogłoszeniu naboru WoPG,

✓ zgodności operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu naboru WoPG,

✓ spełniania dodatkowych warunków udzielenia wsparcia obowiązujących

w ramach naboru

2) Ocena zgodności z celami LSR oraz Programem, obejmującą w szczególności:

✓ ocenę czy operacja zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR,

przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników;

✓ ocenę czy operacja jest zgodna z programem, w ramach którego jest

planowana realizacja tej operacji.

LGD weryfikuje zgodność operacji z Programem zgodnie z procedurą określoną w LSR

oraz przy zastosowaniu karty weryfikacji, w ramach której konieczne jest uwzględnienie

także punktów kontrolnych ujętych w Załączniku nr 2 do Wytycznych.



Etapy oceny w LGD

Wybór operacji jest dokonywany przez Radę zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy RLKS,

tj.: Rada dokonuje wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD:

1) spośród operacji, które:

a) są zgodne z LSR,

b) zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

o naborze wniosków o udzielenie wsparcia,

c) są zgodne z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu

o naborze wniosków o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. B

rozporządzenia nr 1303/2013,

2) na podstawie kryteriów wyboru określonych w LSR.



Lokalne kryteria wyboru

I. Zgodność projektu

z potrzebami zidentyfikowanymi

w LSR

Maksymalna liczba punktów

w ramach tego kryterium 6 pkt.

Preferowane projekty dokładnie opisujące potrzebę

realizacji projektu, zgodne z diagnozą wykazaną

w LSR LGD „Żywiecki Raj” w rozdziale III i IV. Należy

odwołać się do potrzeby zidentyfikowanej w LSR i jasno

określić, który problem (potrzebę) projekt rozwiązuje.

Podstawowym miejscem informacji o

problemie/potrzebach jest diagnoza SWOT wykonana w

LSR, do których nawiązują Grantobiorcy, ale mogą

dodatkowo odwołać się

do zewnętrznych źródeł informacji. Zewnętrzne źródła

informacji: - dane tworzone przez samorząd i inne

instytucje publiczne, - statystyka publiczna, - wyniki

badań i analiz dotyczących interesujących nas kwestii,

przeprowadzone przez ośrodki badawczo-naukowe,

instytucje publiczne czy organizacje pozarządowe, - inne

informacje, które są dostępne w sposób trwały np.

artykuły prasowe, sprawozdania ze zrealizowanych

projektów lub programów itp. - wcześniejsze diagnozy,

badania

i analizy.

- 0 pkt - Brak uzasadnienia w opisie projektu wskazanych

w projekcie potrzeb/problemów.

- 2 pkt – W projekcie opisano potrzebę realizacji przedsięwzięcia

wskazując na następujące elementy: miejsce występowania

problemu, osób, które dotyka, jego skali, przyczyn i skutków.

Projekt w słabym stopniu odwołuje się do potrzeb

przedstawionych w LSR.

- 4 pkt - W projekcie opisano potrzebę realizacji przedsięwzięcia

wskazując na następujące elementy: miejsce występowania

problemu, osób, które dotyka, jego skali, przyczyn i skutków.

Projekt w bezpośredni sposób odwołuje się do konkretnie

przywołanych potrzeb zidentyfikowanych w LSR, a także

powołano się na zewnętrzne źródła informacji.

- 6 pkt - w projekcie opisano potrzebę realizacji przedsięwzięcia

zgodnie z logiką projektową, powołując się na potrzeby

zidentyfikowane w LSR oraz źródła zewnętrzne, a także projekt

w pełni odpowiada na temat ogłoszonego konkursu grantowego.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 6 pkt.

II. Jakość i racjonalność 

przedstawionych działań 

projektowych

Maksymalna liczba punktów

w ramach tego kryterium 6 pkt.

Preferowane projekty angażujące odbiorców

w wysokim stopniu, których harmonogram przewiduje

racjonalne działania projektowe, służące zaspokojeniu

rzeczywistych potrzeb wskazanych w LSR i zgodnych z

kryterium I.

- 0 pkt – projekt w ogóle lub w bardzo niskim stopniu angażuje

odbiorców, zawiera tylko jedno działanie, symbolicznie

lub całkowicie nie zaspokaja potrzeb wskazanych w LSR.

- 3 pkt – projekt angażuje odbiorców do większości działań

przewidzianych w harmonogramie składającym się z kilku

elementów, działania są racjonalne i korelują z potrzebami

wskazanymi z LSR.

- 6 pkt – projekt w wysokim stopniu angażuje odbiorców

do wszystkich, przewidzianych w harmonogramie działań,

w większości realizowanych na obszarze LGD „Żywiecki Raj”.

Harmonogram składa się z racjonalnych prac projektowych,

zaś działania przewidują osiągnięcie konkretnych rezultatów

realnie zaspokajających wskazane potrzeby z LSR.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 6 pkt.



Lokalne kryteria wyboru
III. Czas prowadzenia 

działalności

na obszarze LGD

Maksymalna liczba punktów

w ramach tego kryterium 10 pkt.

Grantobiorca na dzień złożenia wniosku

o powierzenie grantu zamieszkuje albo ma siedzibę lub

oddział

na obszarze LGD od co najmniej 2 lat.

– 0 pkt - Grantobiorca zamieszkuje albo posiada siedzibę/oddział

na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki Raj” do 2-ch lat

na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu.

– 10 pkt Grantobiorca zamieszkuje albo posiada siedzibę/oddział

na obszarze gmin należących do LGD „Żywiecki Raj” 2 lata

i więcej na dzień złożenia wniosku o powierzenie grantu .

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 10 pkt.

IV. Zasadność, celowość

i racjonalność budżetu

Maksymalna liczba punktów

w ramach tego kryterium 12 pkt.

Preferowane projekty, których budżet został tak

skonstruowany,

że koszty ujęte we wniosku o powierzenie grantu są

celowe (bezpośrednio wpływają na możliwość osiągnięcia

planowanych celów), zasadne (niezbędne do realizacji w

takim zakresie)

oraz racjonalne (odzwierciedlają ceny rynkowe).

Warunkiem przyznania punktów w zakresie tego kryterium

jest:

1. Załączenie do wniosku o powierzenie grantu

dokumentów potwierdzających przyjęty poziom cen (oferty

cenowe, notatki

z przeprowadzonego rozeznania cenowego, wydruki ofert

ze stron internetowych, adresy stron internetowych,

kosztorysy inwestorskie).

2. We wniosku o powierzenie grantu oraz załączonych do

wniosku dokumentach podano specyfikację

produktu/usługi/roboty,

na podstawie której przyjęty został dany poziom ceny.

3. Zakres kosztów ujętych we wniosku

o powierzenie grantu jest uzasadniony zakresem projektu

i niezbędny do realizacji celu projektu – Grantobiorca

przedstawił we wniosku o powierzenie grantu

uzasadnienie realizacji poszczególnych wydatków –

celowość/zasadność wydatków.

- 0 pkt – Nie wszystkie koszty ujęte we wniosku o powierzenie

grantu w Zestawieniu rzeczowo finansowym zadania oraz Opisie

zadań są racjonalne, występują rozbieżności między wnioskiem,

a załączoną dokumentacją potwierdzającą przyjęty poziom cen lub

nie dostarczono takich dokumentów.

- 6 pkt – Wszystkie koszty ujęte we wniosku o powierzenie grantu

w Zestawieniu rzeczowo -finansowym zadania oraz Opisie zadań

są racjonalne w odniesieniu do planowanego zakresu projektu oraz

przyjęty poziom cen znajduje swoje uzasadnienie

w załączonych ofertach, kosztorysach lub innych źródłach

potwierdzających przyjęty poziom cen (dotyczy każdego wydatku

ujętego we wniosku).

- 12 pkt - Wszystkie koszty ujęte we wniosku o powierzenie grantu

w Zestawieniu rzeczowo finansowym zadania oraz Opisie zadań

są racjonalne w odniesieniu do planowanego zakresu projektu oraz

przyjęty poziom cen znajduje swoje uzasadnienie

w załączonych min. 2 ofertach, kosztorysach lub innych źródłach

potwierdzających przyjęty poziom cen (dotyczy każdego wydatku

ujętego we wniosku).

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków

lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny

po ich usunięciu lub złożeniu wyjaśnień.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 12 pkt.



Lokalne kryteria wyboru
V. Wnioskowana wysokość

grantu

Maksymalna liczba punktów

w ramach tego kryterium

to 12 pkt.

Preferowane projekty wnioskujące o niższą wysokość

grantu. Grant jaki może być udzielony Grantobiorcy

wynosi nie więcej niż 50 tys. zł oraz nie mniej niż 5 tys. zł

Punktacja dla Projektów grantowych nie zakładających kosztów

inwestycyjnych: Aktywizacja i integracja społeczna z udziałem

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Wydarzenia

propagujące zdrowy i aktywny tryb życia:

- 0 pkt – w wysokości większej niż 30 tys. zł,

- 6 pkt – w wysokości większej niż 25 tys. i nie większej

niż 30 tys. zł,

- 12 pkt – w wysokości nie większej niż lub równej 25 tys. zł.

Ocena jest dokonywana przed wezwaniem do usunięcia braków

lub złożenia wyjaśnień bez możliwości rewizji oceny

po ich usunięciu lub złożeniu wyjaśnień.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 12 pkt.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium to 12 pkt.

VI. Pozyskane granty w ramach 

Projektów grantowych

Maksymalna liczba punktów

w ramach tego kryterium 3 pkt.

Preferowani Grantobiorcy, którzy nie otrzymali dotychczas

dofinansowania na realizację projektu/projektów w ramach

wcześniejszych naborów na Projekty grantowe w ramach

wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023.

Warunkiem przyznania punktów w zakresie tego kryterium

jest

nie figurowanie Grantobiorcy na Ostatecznej liście

wniosków

o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania

i mieszczących się w limicie środków i/lub Grantobiorców,

którzy nie podpisali żadnej umowy o powierzenie grantu w

ramach wcześniejszych naborów grantowych.

- 0 pkt – Wniosek złożony przez Grantobiorcę, który otrzymał

dotychczas dofinansowanie na realizację projektu/projektów

w ramach wcześniejszych naborów na Projekty grantowe

w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023.

- 3 pkt - Wniosek złożony przez Grantobiorcę, który NIE otrzymał

dotychczas dofinansowania na realizację projektu/projektów

w ramach wcześniejszych naborów na Projekty grantowe

w ramach wdrażania LSR LGD „Żywiecki Raj” na lata 2016-2023,

tj. Grantobiorca nie figuruje na Ostatecznej liście wniosków

o powierzenie grantu wybranych do dofinansowania

i mieszczących się w limicie środków i/lub Grantobiorców, którzy

nie podpisali żadnej umowy o powierzenie grantu w ramach

wcześniejszych naborów grantowych.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 3 pkt.



Lokalne kryteria wyboru
VII. Doradztwo biura LGD

Maksymalna liczba punktów

w ramach tego kryterium

3 pkt

Preferuje się grantobiorców korzystających ze wsparcia

doradczego oferowanego przez biuro LGD, przy czym punkty

za doradztwo będą przyznawane, jeżeli Grantobiorca

skorzysta z doradztwa nie później

niż 5 dni kalendarzowych przed zakończeniem naboru

wniosków.

- 0 pkt - Grantobiorca nie korzystał z doradztwa na etapie sporządzania

wniosku o powierzenie grantu

- 3 pkt - Grantobiorca korzystał z doradztwa na etapie sporządzania

wniosku o powierzenie grantu nie później niż 5 dni kalendarzowych

przed zakończeniem naboru wniosków o powierzenie grantu.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 3 pkt

VIII. Ukierunkowanie

na zaspokojenie potrzeb 

grup defaworyzowanych

określonych

w LSR

Maksymalna liczba punktów

w ramach tego kryterium

3 pkt.

Preferowane są projekty zawierające działania skierowane do

grup defaworyzowanych i/lub działania przez tą grupę

realizowane (zdefiniowane w rozdziale III LSR). Grupy

defaworyzowane określone w LSR to: - osoby młode -

młodzież gimnazjalna i młodzież do 30 roku życia, - osoby

niepełnosprawne, - kobiety wchodzące/powracające

na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i

wychowaniem dziecka, - osoby powyżej 50 roku życia.

- 0 pkt - Projekt nie zawiera działań skierowanych do grup

defaworyzowanych i/lub działania nie są przez tą grupę realizowane.

- 3 pkt - Projekt zawiera konkretne działania skierowane

do co najmniej jednej grupy defaworyzowanej określonej w LSR

i/lub działania są przez tą grupę realizowane.

Maksymalna liczba punktów w ramach tego kryterium 3 pkt.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba

punktów w naborach nr 1/2022/G oraz

2/2022/G to 55. Grantobiorca, aby mógł zostać

wybrany do dofinansowania, musi uzyskać

minimum 16,5 pkt z 55 możliwych.



Generator 
Wniosków

Grantobiorca dokonuje rejestracji 

konta w Generatorze 

Wniosków w dedykowanym 

systemie. 

Każdy Grantobiorca musi 

potwierdzić rejestrację konta. 

Wejście do Generatora będzie 

możliwe przez stronę 

internetową LGD: 

www.zywieckiraj.pl

w wyznaczonym terminie.

http://www.zywieckiraj.pl/


Niezbędne dokumenty: 
strona www.zywieckiraj.pl

Wniosek o powierzenie grantu (WoPG) w ramach projektu grantowego

poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju

lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020”

wraz z wymaganymi załącznikami.

Grantobiorca może złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie 

kryteriów wyboru Grantobiorców lub kryteriów dostępu do wsparcia.



Generator Wniosków



Dziękuję za uwagę

Magdalena Czauderna

Specjalista ds. animacji projektów

E-mail: magda.cz@zywieckiraj.pl

Tel. 570 754 821

mailto:magda.cz@zywieckiraj.pl


Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa Działania 

„Żywiecki Raj”

Adres

ul. Królowej Jadwigi 6 

34-325 Łodygowice

Kontakt

T: + 48 33 475 48 21

T: + 48 570 754 821

e-mail: biuro@zywieckiraj.pl

www.zywieckiraj.pl


