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Kto może ubiegać się o Granty
• Osoba fizyczna ( pełnoletnia, obywatel UE,
zamieszkały na terenie LGD KOLD, nie
wykonuje działalności gospodarczej)
• Osoba prawna
• Jednostka organizacyjna nie posiad. osob.
Prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną ( siedziba jednostki na obszarze LSR)
• Gmina, powiat

Komu i jak przyznawana jest pomoc
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Posiada numer identyfikacyjny
Koszty kwalifikowalne nie współfinansowane z innych środków publicznych (nie
dotyczy jst)
Realizacja nie więcej niż w 2 etapach
Operacja inwestycyjna tylko na terenie LSR
Wysokość zadania w ramach grantu wynosi od 5 tys do 50 tys kosztów całkowitych
( w KOLD dofinansowanie do 30 tys kosztów kwalifikowalnych)
Maksymalnie można dostać 100 tys zł na beneficjenta w ramach projektów
grantowych w całym okresie programowania
Grant -Sektor publiczny dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych
-Grant- Pozostali 90 % kosztów kwalifikowalnych ( swój wkład finansowy min 5%
oraz min 2% wkład niefinansowy)
Przelicznik wkładu niefinansowego 23,21 zł /godz
Inwestycje muszą być na terenie będącym własnością lub dysponowaniem
nieruchomości
Realizacja nie jest możliwa bez środków publicznych
Nie prowadzi działalności gospodarczej ( za wyjątkiem powołania jednostki
organizacyjnej przez grantobiorcę jeżeli zdanie nie jest związane z działalnością
gospodarcze przez jednostkę)

Komu i jak przyznawana jest pomoc
• Podmiot musi wykazać:
- Doświadczenie w realizacji podobnych
operacji lub
- Posiada zasoby odpowiednie do realizacji
operacji lub
- Posiada odpowiednie kwalifikacje ( dot. osoby
fizycznej) lub
- Wykonuje odpowiednią działalność do
przedmiotu operacji, którą chce zrealizować

Komu i jak przyznawana jest pomoc
• W przypadku realizacji operacji w zakresie:
- Zachowania dziedzictwa kulturowego
- Budowy lub rozbudowy infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej
Pomoc przyznawana wyłącznie jeśli służy zaspokajaniu
potrzeb społeczności lokalnej.
Nie przyznaje się pomocy na:
-indywidualną promocję produktów lokalnych
- Organizacji cyklicznych wydarzeń ( poza inicjującego).
- W jednym projekcie grantowy max 20% dla sektora
publicznego

Zobowiązania
• Zapewnienia trwałości inwestycji przez 5 lat od
otrzymania ostatecznej płatności
• Gromadzenie i przechowywanie dokumentów z
poniesionymi kosztami na zadanie i przekazanie
kopii do LGD
• Udostępniania LGD informacji i dokumentów do
kontroli, monitoringu i ewaluacji
• Nie wymaga się stosowania zamówień
publicznych i zasady konkurencyjności ( ofert)
• Realizacja operacji po podpisaniu umowy; koszty
ogólne od 1.01.2014

Na co, kto i ile może wnioskować
Przedsięwzięcie 2: Wspieramy rozwój orkiestr i
zespołów artystycznych
- wyposażenie orkiestr i zespołów artystycznych
Typ: infrastruktura kulturalna,
Granty - do 30 tys złotych
Organizacje pozarządowe

Na co, kto i ile może wnioskować
• Przedsięwzięcie 4: Podnosimy wiedzę i aktywizujemy społeczeństwo
obszaru KOLD
- współpraca i integracja sołectw, organizacji pozarządowych i innych
podmiotów z obszaru KOLD
- szkolenia i inne działania wspierające rozwój ekonomii społecznej - zajęcia
kulturalne, warsztaty rękodzielnicze i inne formy aktywizujące i integrujące
- warsztaty z zakresu rekreacji i ekologii, w tym dla dzieci i młodzieży oraz
seniorów
- inne operacje podnoszące wiedzę i umiejętności mieszkańców
• Typ : wzmacnianie kapitału ludzkiego,
GRANTY
do 30 000,00 zł
organizacje pozarządowe, osoby fizyczne

Na co, kto i ile może wnioskować
• Przedsięwzięcie 8: Rozwijamy infrastrukturę rekreacyjną lub
turystyczną
- budowa, przebudowa obiektów infrastruktury rekreacyjnej lub
turystycznej
- wytyczanie, budowa, przebudowa, oznakowanie szlaków i ścieżek
rekreacyjnych z infrastrukturą rekreacyjną lub turystyczną
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjne
Typ : infrastruktura rekreacyjna lub turystyczna

Granty do 30 000 zł
sektor publiczny i organizacje pozarządowe

Na co, kto i ile może wnioskować
• Przedsięwzięcie 10: Promujemy obszar KOLD i jego lokalne
dziedzictwo
- warsztaty z zakresu zainteresowań mieszkańców oraz ich promocja
- wydawnictwa promujące obszar KOLD, w tym np. opracowania
monograficzne
- operacje dotyczące dziedzictwa kulturowego obszaru KOLD, jego
promocji oraz promocji produktów lokalnych
- - promocja szlaków turystycznych, szczególnie wśród dzieci i
młodzieży obszaru KOLD
- - operacje łączące aktywność ruchową i promocję
Typ: promocja i dziedzictwo kulturowe,
- Granty do 30 000 zł
- Organizacje pozarządowe , osoby fizyczne

Ogłoszenie naboru
• Nabór ogłasza Zarząd LGD
• Ogłoszenie 14 dni przed rozpoczęciem naboru ( internet,
prasa lokalna ?)
• Przyjmowanie wniosków przez 14 dni , składanie osobiście
• Wniosek musi być kompletny ( wzywanie do wyjaśnień) – 2
wersje papier (w osobnych skoroszytach) i 1 elektronicznie
• Wniosek elektronicznie – generator i wydrukować
• Kopie zaświadczeń może potwierdzić LGD
• Zawsze można wycofać wniosek
• Informacja pocztą elektroniczną lub listownie za
potwierdzeniem odbioru ( jeśli przez 7 dni nie będzie
potwierdzenia, uważa się za doręczona)

Ocena i procedura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Całość trwa do 45 dni
Ocena formalna – biuro LGD
Ocena zgodności z PROW i LSR wg kryteriów – Rada ( elektronicznie)
Posiedzenie Rady i ustalenie kwoty wsparcia ( mogą być umniejszenia –
realność i celowość)
W przypadku równej liczby pkt – decyduje kolejność złożenia wniosku
Ustalenie listy wyboru operacji do 120 %
Można się odwołać do Zarządu
Po zakończeniu całości LGD składa wniosek do ZW
Po otrzymaniu grantu – podpisanie umowy z beneficjentami ( szkolenie
finansowe – realizacja bezgotówkowa pow. 1000 zł)
Realizacja operacji od dnia podpisania umowy
Po zakończeniu operacji ( do 6 mies) składamy wniosek o płatność

Realizacja
• Refundacja kosztów
• Można wnioskować o zaliczkę do 50 % kosztów (
weksel in blanco)
• Dokumenty przechowujemy 5 lat od otrzymania
ostatecznej płatności
• Kontrole i monitoring
• Obowiązuje sprawozdawczość
• Zwrot grantu
• Informowanie zgodnie z księgą wizualizacji

Kryteria wyboru operacji
• 1. Operacja zakłada integracje środowiska
lokalnego
• W operacji zaangażowana będzie społeczność
lokalna ( konsultacje , spotkania) od etapu
tworzenia projektu w tym osoby spoza
członków Wnioskodawcy - 2 pkt

Kryteria wyboru operacji
• 2. Wnioskodawca wziął udział w szkoleniu
LGD KOLD przygotowującym do danego
naboru wniosków
• Preferowane projekty korzystających ze
szkoleń organizowanych przez LGD cele
prawidłowego zapewnienia przygotowania
wniosków i wydatkowania środków - 1 pkt

Kryteria wyboru operacji
• 3. Wnioskodawca
• a. Złożył wszystkie wymagane załączniki
związane z kompletnością wniosku celem jak
najszybszej i prawidłowej realizacji projektu
2 pkt.

Kryteria wyboru operacji
• 4. Innowacyjność projektu
• a. jest innowacyjny o charakterze eksperymentalnym, nowatorskim
w nawiązaniu do lokalnych tradycji i zasobów lokalnych oraz
pozytywnie oddziałuje na ochronę środowiska i przeciwdziała
zmianom klimatycznym oraz pozytywnie oddziałuje na zwalczanie
ubóstwa i włączenie społeczne
3 pkt.
• b. jest innowacyjny o charakterze eksperymentalnym, nowatorskim
w nawiązaniu do lokalnych tradycji i zasobów lokalnych oraz :
pozytywnie oddziałuje na ochronę środowiska i przeciwdziała
zmianom klimatycznym lub pozytywnie oddziałuje na zwalczanie
ubóstwa i włączenie społeczne
2 pkt.
• c. jest innowacyjny o charakterze eksperymentalnym, nowatorskim
w nawiązaniu do lokalnych tradycji i zasobów lokalnych
1 pkt.

Kryteria wyboru operacji
• 5. Realizacja operacji wpłynie na aktywizację
co najmniej jednej z grup defaworyzowanych
Preferowane projekty skierowane do osób
defaworyzowanych określonych w LSR –
młodzież, osoby 50+ oraz kobietywnioskodawca we wniosku opisuje
uwzględnieniem osób z grupy docelowej w
celu zaspokojenie potrzeb grupy opisanej w
LSR.
1 pkt.

Kryteria wyboru operacji
• 6. Operacja:
obejmuje działania na rzecz promocji obszaru
LGD KOLD i jego dziedzictwa lokalnego lub
wpływa na podwyższenie wiedzy i/lub
umiejętności mieszkańców obszaru LGD KOLD
2 pkt.

Kryteria wyboru operacji
• 7. Wnioskodawca zamieszkuje lub ma
siedzibę lub oddział na obszarze LGD KOLD
• Wnioskodawca spełniając warunek przyczynia
się do rozwoju obszaru. 4 pkt.

Kryteria wyboru operacji
8. Celem części inwestycji objętej wnioskiem
jest ochrona środowiska i przeciwdziałanie
zmianom klimatycznym
• Preferowane są operacje opisane przez
wnioskodawcę wraz z realizacją działań
służących ochronie środowiska i
przeciwdziałanie zmianom klimatycznym i
wnioskodawca we wniosku opisał planowane
rozwiązanie. 1 pkt.

Kryteria wyboru operacji
• 9. W przypadku operacji dotyczących niekomercyjnej i
ogólnodostępnej infrastruktury (rekreacyjnej,
turystycznej lub kulturalnej) miejscowość, w której
realizowana jest operacja zamieszkuje do 5 000
mieszkańców
• a. Tak
• Preferowane są operacji w miejscowościach do 5000
mieszkańców na dzień 31 grudnia roku
poprzedzającego składanie wniosku w celu rozwoju i
promowania małych środowisk.
•
1 pkt.
• Razem 17/15 pkt – minimum 40%

Ruszamy
• Dziękuję za uwagę.
• Życzę powodzenia w składaniu wniosku.

• Lokalna Grupa Działania KOLD
• 64-310 Lwówek, Rynek 33/1
• Tel 61 44 24 160 e-mail: biuro@kold.pl
www.kold.pl

