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

 
Data publikacji ogłoszenia: 30.06.2017 r. 

 
Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów nr 2/2017/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 

 
Wzmocnienie kapitału społecznego , w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych – Promocja przedsiębiorczości  

 
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  17-07-2017 do 11-08-2017   

 
Wnioski 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. 
 
Zakres tematyczny projektu grantowego:  Promocja przedsiębiorczości.  
 

Cel ogólny LSR 
Cel ogólny 1 Rozwój i promowanie przedsiębiorczości 
Cel(e) szczegółowe LSR 
Cel szczegółowy 1.1  Rozwój istniejących i wsparcie dla nowych działalności gospodarczych wykorzystujących 
lokalne zasoby i zaspokajających potrzeby lokalnych społeczności 
Przedsięwzięcia 
Przedsięwzięcie 1.3.2 Zwiększenie dostępu do informacji o przedsiębiorczości i jej promocja, w tym poprzez 
uruchomienie platformy internetowej 

 
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 inicjatyw objętych grantem na 
promowanie przedsiębiorczości sztuka 8 0 4 4 



Wskaźniki rezultatu 
1 Liczba odbiorców inicjatyw objętych 

grantem na promowanie 
przedsiębiorczości 

osoba 480 0 240 240 

 
Kwota dostępna w ramach ogłoszenia wynosi  120.000,00 zł. 
 
Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego: 
Promocja postaw proprzedsiębiorczych – 3 zadania. 
Uruchomienie platformy internetowej promującej lokalną przedsiębiorczość -1 zadanie.  
 
Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja zadań w ramach projektu grantowego: 
Marzec 2018 r. – Wrzesień 2018 r. 
 
Maksymalna wysokość kwoty grantu:  30 000,00 zł. 
Minimalna wysokość kwoty grantu:  5 000,00 zł. 
Limit dla jednostek sektora finansów publicznych: 20% środków przewidzianych w 
ogłoszeniu o naborze. 
 
Intensywności pomocy wynosi 80%. 
Wkład własny finansowy: 20%. 
Poprzedzające finansowanie na realizację zadania nie obowiązuje w tym naborze.  
 
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. 

 
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie w wyniku oceny zadania według kryteriów 
wyboru grantobiorców jest warunkiem wyboru grantobiorców wynosi: 3. 
 
Formularz wniosku o powierzenie grantu,  wniosku o rozliczenie grantu, wzoru umowy o 
powierzenie grantu, instrukcje, Lokalna Strategia Rozwoju, Kryteria wyboru grantobiorców 
oraz zasady przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium są udostępnione na 
stronie: LGD „KORONA SĄDECKA” www.lgdkoronasadecka.pl oraz do wglądu w Biurze  LGD, 
miejscowość: ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec, budynek Urzędu Gminy Chełmiec pokój nr 
21(I piętro)  w godz. od 8.00 do 15.00. 
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru projektów: 
Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami należy składać w formie: 
-  dwóch egzemplarzy wniosku w wersji papierowej na obowiązującym formularzu 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. 
 
 
 



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. 


