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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 89/2017 WZC LGDRK z dnia 13.03.2017 r. 

Wykaz zmian w LSRRK wersja 2.3: 

Lp. Gdzie Było Jest 

1. LSR Str. 37 Dział V. Cele i 
wskaźniki 5.4. Sposoby 
realizacji przedsięwzięć 
Przedsięwzięcie A.1.1 
1.Projekty grantowe 
 

1.Dofinansowanie: do 90% kosztów kwalifikowalnych 
 

1.Dofinansowanie: do 100% kosztów kwalifikowalnych 

2. LSR Str. 37 Dział V. Cele i 
wskaźniki 5.4. Sposoby 
realizacji przedsięwzięć 
Przedsięwzięcie A.1.1 
1.Projekty grantowe 

3.Płatność: refundacja z możliwością uzyskania zaliczki 3. Płatność: refundacja 

3. LSR Str. 38 Dział V. Cele i 
wskaźniki 5.4. Sposoby 
realizacji przedsięwzięć 
Przedsięwzięcie A.2.1 
1.Projekty grantowe 
 

1.Dofinansowanie: do 90% kosztów kwalifikowalnych 
 

1.Dofinansowanie: do 100% kosztów kwalifikowalnych 

4. LSR Str. 38 Dział V. Cele i 
wskaźniki 5.4. Sposoby 
realizacji przedsięwzięć 
Przedsięwzięcie A.2.1 
1.Projekty grantowe 

3.Płatność: refundacja z możliwością uzyskania zaliczki 3. Płatność: refundacja 

5. LSR str. 48 Dział VII. Plan 
Działania punkty dot. 
grantów 
 

f) Intensywność pomocy w ramach powierzonych 
grantów wynosi do 90% poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych. Wartość wkładu rzeczowego, 
obejmującego koszty rzeczowe (niefinansowe) lub w 
formie nieodpłatnej pracy, nie mogą stanowić więcej 

f) Intensywność pomocy w ramach powierzonych 
grantów wynosi do 100 % poniesionych kosztów 
kwalifikowalnych. Podmiot ubiegający się o 
powierzenie grantu może wnieść jedynie wkład 
finansowy. Doświadczenie z poprzedniej perspektywy 
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niż 10% kosztów kwalifikowalnych. Wartość 
nieodpłatnej pracy ustala się, jako iloczyn liczby 
przepracowanych godzin oraz ilorazu przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej i liczby 168. 
Przyjęcie takich warunków pomocy pozwoli 
angażować lokalną społeczność w realizację 
powierzonego grantu, a w kontekście całej LGD 
projektu grantowego. Doświadczenie z poprzedniej 
perspektywy finansowej oraz opinie zebrane podczas 
konsultacji potwierdzają, iż mieszkańcy bardziej dbają 
o projekt, z którym są związani. Konstrukcja 90% 
kosztów finansowych i 10% kosztów rzeczowych 
pozwoli zaangażować lokalną społeczność w prace 
społeczne, a jednocześnie przy intensywności 
wsparcia równej 90% zrealizować powierzony grant 
bez konieczności angażowania finansowego wkładu 
własnego. Jest to niezwykle ważne, gdyż realizacja 
projektu zawsze generuje koszty niekwalifikowalne, a 
kondycja finansowa NGO nie stoi na najwyższym 
poziomie. Łączna maksymalna wartość przyznanych 
grantów  w ramach PROW 2014-2020 na jednego 
beneficjenta wynosi 100 000 zł. Koszty całkowite 
operacji w ramach projektu grantowego wynoszą nie 
mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł.  

g) Warunki pozyskania pomocy przewidują 
uzyskanie zaliczki, wyprzedzającego 
finansowania bądź kredytu w Banku 
Gospodarstwa Krajowego. 

h) Grantobiorcą realizującym operacje w ramach 
projektu grantowego może być: 
- osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca 
obywatelem państwa członkowskiego UE, 

finansowej oraz opinie zebrane podczas konsultacji 
potwierdzają, iż mieszkańcy bardziej dbają o projekt, 
w który angażują wkład własny. Angażowanie jedynie 
finansowego wkładu własnego pozwoli na 
sprawniejsze rozliczenie całego projektu grantowego 
przez LGD. Łączna maksymalna wartość przyznanych 
grantów  w ramach PROW 2014-2020 na jednego 
beneficjenta wynosi 100 000 zł. Koszty całkowite 
operacji w ramach projektu grantowego wynoszą nie 
mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł.   
g)Grantobiorcą realizującym operacje w ramach 
projektu grantowego może być: 
- osoba fizyczna, pełnoletnia, będąca obywatelem 
państwa członkowskiego UE, mająca miejsce 
zamieszkania na obszarze LSR, 
- osoba prawna, jeżeli jej siedziba lub oddział znajduje 
się na obszarze objętym LSR (nie dotyczy grantobiorcy, 
który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej 
struktury organizacyjnej powołał jednostki 
organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, jeżeli obszar 
działalności Grantobiorcy i jego jednostki 
organizacyjnej pokrywa się z obszarem wiejskim 
objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest 
udzielany grant, jest związana z przedmiotem 
działalności danej jednostki organizacyjnej), 
- jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, 
jeżeli jej siedziba lub oddział znajduje się na obszarze 
objętym LSR. 
Grantobiorca realizujący zadanie w ramach projektu 
grantowego nie może wykonywać  działalności 
gospodarczej (wyjątek stanowi Grantobiorca, który 



3 

 

mająca miejsce zamieszkania na obszarze LSR, 
- osoba prawna z wyłączeniem województw, 
jeżeli jej siedziba lub oddział znajduje się na 
obszarze objętym LSR, 
- jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 
zdolność prawną, jeżeli jej siedziba lub oddział 
znajduje się na obszarze objętym LSR,  
- gminy. 

Grantu nie można otrzymać na operacje w ramach 
wykonywanej działalności gospodarczej. 
 

zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury 
organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie 
jak sekcje lub koła. Może on wykonywać działalność 
gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest 
udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej 
działalności, ale jest związana z przedmiotem 
działalności danej jednostki organizacyjnej) 

 


