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

 
Data publikacji ogłoszenia: 24.01.2020 r. 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 13/2020/G 

 
Lokalna Grupa Działania LGD „KORONA SĄDECKA”, 

działająca na terenie gmin: 
 Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka, Miasto Grybów  

informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantu  
z zakresu: zgodnie z § 2 rozporządzenia wdrażanie LSR  

ust. 1 pkt. 1 lub/i pkt.5 lub/i pkt.6 lub/i pkt. 8 tj. 
 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  
w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych,  

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych  
lub/i 

Zachowanie dziedzictwa  lokalnego 
lub/i 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej 
lub kulturalnej 

lub/i 
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 

 

– Oferta kulturalna 
 

w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność”,  

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

  
Wsparcie udzielane jest: w formie refundacji. 

 
Wnioski o powierzenie grantu można składać w terminie: 

od  10-02-2020 r. do 24-02-2020 r.  
 

Termin naboru wniosków upływa w dniu  24.02.2020 r. o godz. 15.00. 
 

Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w siedzibie Lokalnej Grupy 
Działania LGD „KORONA SĄDECKA” miejscowość ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek 
Urzędu Gminy Chełmiec, pokój 21 (I piętro) w godz. od 8.00 do 15.00, osobiście lub przez 
pełnomocnika lub przez osobę upoważnioną. 
 

Zakres tematyczny projektu grantowego:  Oferta kulturalna 
Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego cele i wskaźniki: 

Cel ogólny LSR 
Cel ogólny 2 Rozwój turystyki, kultury i rekreacji na obszarze LGD. 

Cel(e) szczegółowe LSR 
Cel szczegółowy 2.2 Zwiększenie dostępności do kultury mieszkańców  LGD oraz budowanie marki kulturalnej 
obszaru. 



Przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie 2.2.2 Wypracowanie  i rozbudowa oferty kulturalnej z myślą o mieszkańcach z różnych grup 
wiekowych. 

 

Wskaźniki produktu 

Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. 
miary 

Wartość 
wskaźnika 

z LSR 

Wartość 
zrealizow

anych 
wskaźnik
ów z LSR 

Wartość 
wskaźnika 

planowana do 
osiągnięcia w 

związku z 
realizacją operacji 

Wartość 
wskaźnika z 

LSR 
pozostająca 
do realizacji 

1. Liczba podmiotów działających w 
sferze kultury, które otrzymały  
wsparcie w ramach  realizacji LSR 

sztuka 10 6 4 0 

Wskaźniki rezultatu 
1. Liczba uczestników inicjatyw 

kulturalnych dostępnych dla 
mieszkańców  obszaru objętych 
wsparciem w ramach grantu 

osoba 3000 3050 2000 0 

 
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi 174.427,00 zł. 
 
Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: 
Organizacja przez podmioty działające w sferze kultury inicjatyw kulturalnych dla 
mieszkańców obszaru LGD z różnych grup wiekowych  – 4 zadania. 
 
Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań w ramach projektu grantowego: 
wrzesień 2020 r. –  styczeń2021 r. 
Maksymalna wysokość kwoty grantu: 30.000,00 zł. 
Minimalna wysokość kwoty grantu: 5.000,00 zł.  
Maksymalna wartość zadania:  50 000,00 zł. 
Minimalna wartość zadania:  5 000,00 zł. 
Limit dla JSFP: suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych  
w ramach danego projektu grantowego nie może przekraczać 20% kwoty środków 
przyznanych na ten projekt. 
Intensywności pomocy wynosi max 80% dofinansowania. 
Wkład własny finansowy: 20%. 
Poprzedzające finansowanie na realizację zadania nie obowiązuje w tym naborze.  
 
Warunki udzielenia wsparcia: 
1. Spełnienie warunków wstępnej oceny wniosków - punkty kontrolne wskazane na karcie 
wstępnej oceny wniosków, której wzór znajduje się w dokumentacji konkursowej. 
2. Zgodność zadania z LSR, tj: 
a) realizacja celu ogólnego i szczegółowego LSR przez osiąganie zaplanowanych w LSR 
wskaźników, 
b) zgodności z Programem, w tym z obowiązującymi w ramach naboru warunkami wyboru 
operacji określonymi przez LGD  oraz formą wsparcia, 
c) zgodność z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków, 
d) złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 
3. Spełnienie kryteriów wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej wymaganej liczby 
punktów. 
Warunki wyboru operacji określone przez LGD: 
W ramach naboru LGD nie określiła warunków wyboru operacji 
 
 



UWAGA: o powierzenie grantu nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy z wyłączeniem sytuacji 
o której mowa w § 13 ust. 1 pkt. 6b  Rozporządzenia MRiRW (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 gdy 
grantobiorca wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest 
udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z 
przedmiotem działalności jednostki organizacyjnej grantobiorcy). 
Kryteria oceny grantobiorców: 

1. Oddolny charakter projektów – max. 3 pkt;  
2. Zintegrowanie podmiotów lub zasobów – max. 2 pkt; 
3. Innowacyjność – max. 3 pkt; 
4. Wysokość wkładu własnego – max. 1 pkt; 
5. Pozytywny wpływ na środowisko i łagodzenie zmian klimatu w zakresie kształtowania 

postaw – max. 2 pkt; 
6. Realizacja potrzeb lokalnej społeczności przy jednoczesnym wykorzystaniu lokalnych 

potencjałów – max. 2 pkt; 
7. Korzystanie z doradztwa indywidualnego w LGD „Korona Sadecka” – max. 1 pkt; 
8. Miejsce zamieszkania/siedziba wnioskodawcy – max. 3 pkt. 
9. Wielkość miejscowości – max. 1 pkt. 

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie w wyniku oceny zadania według kryteriów 
wyboru grantobiorców jest warunkiem wyboru grantobiorców wynosi: 3. 
W przypadku, gdy dwa lub więcej zadania uzyskały w procesie oceny taką samą liczbę 
punktów o kolejności na liście decyduje data i godzina złożenia wniosku. 
 

Formularz wniosku o powierzenie grantu,  wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy  
o powierzenie grantu, wzór sprawozdania z realizacji  zadania, Instrukcje wypełniania 
wniosków, Lokalna Strategia Rozwoju, Kryteria wyboru grantobiorców oraz zasady 
przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są udostępnione na stronie 
internetowej: LGD „KORONA SĄDECKA” www.lgdkoronasadecka.pl. Dodatkowo do wglądu 
dokumenty te są dostępne w Biurze  LGD, ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu 
Gminy Chełmiec pokój nr 21 (I piętro)  w godz. od 8.00 do 15.00. 
 
Wykaz wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia 
wsparcia oraz kryteriów wyboru grantobiorcy: 
1. Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy składać w formie: 
-  dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na formularzu udostępnionym wraz 
 z ogłoszeniem o naborze wraz z załącznikami  (jeden egzemplarz dla LGD oraz jeden dla 
Wnioskodawcy). 
- jednego egzemplarza wniosku w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD) wraz  
z załącznikami w plikach graficznych lub PDF. 
2. Oświadczenie o tożsamości wersji papierowej wniosku z wersją elektroniczną załączoną na 
płycie CD/DVD – na formularzu udostępnionym przez LGD. 
3. Oświadczenie właściciela/i lub współwłaściciela/i lub posiadacza(y) lub współposiadacza(y) 
nieruchomości że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania jeżeli zadanie jest realizowane 
na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem 
współwłasności – na formularzu udostępnionym przez LGD. 
4. Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych. 
5. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej - na formularzu udostępnionym 
przez LGD. 
 
Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są  
w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 18 414 56 55, 660 675 601  
w godz. od 7.30 do 15.30. 

http://www.lgdkoronasadecka.pl/

