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Załącznik nr2 do uchwały Walnego Zebrania Członków nr XXIV/2 z dnia 7czerwca 2016 roku 

  

 

 

Procedura wyboru i oceny  
Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, 

monitorowania i kontroli  

 

 

Dokumenty mające zastosowanie podczas wyboru i oceny operacji w ramach LSR: 

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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. 

3. 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. 

4. Statut LGD oraz dokumenty opracowane i obowiązujące na jego podstawie.  

5. Ustawa z dnia 11 listopada 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. 

6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

7. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności. 

 

 

Założenia: 

1. W celu przeprowadzenia oceny i wyboru Grantobiorców do realizacji Zadań służących 

osiągnięciu celu projektu grantowego: 

a. Zarząd powołuje Zespół Konkursowy, który stanowi wsparcie w zakresie oceny 

formalnej oraz merytorycznej dla Rady.  

b. Wszystkie decyzje w zakresie oceny i wyboru Grantobiorców podejmuje Rada.  

c. Ze względu na potrzebę zachowaniu parytetów podczas podejmowania decyzji przez 

Radę zakłada się możliwość oceny i wybrania Grantobiorców w ramach Konkursu 

podczas jednodniowego posiedzenia Rady. 

2. Przebieg Konkursu – procesu oceny i wyboru Grantobiorców został zaprezentowany 

graficznie na schemacie załączonym do Procedury. 
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Użyte nazwy:  

1. Biuro – Biuro Zarządu LGD.  

2. Deklaracja – Deklaracja bezstronności i zachowania tajemnicy (załącznik nr 3) dotycząca 

danego Konkursu. 

3. Grantobiorca – Osoba/Podmiot inny niż LGD, który otrzymał wsparcie (został wybrany 

w drodze otwartego naboru jako Grantobiorca) w ramach Konkursu ogłoszonego przez 

LGD, któremu LGD powierzy środki finansowe na realizację zadań w ramach projektu 

grantowego, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 11 listopada 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie 

finansowej 2014-2020. 

4. Konkurs – Ogłoszony przez Zarząd nabór wniosków zakładających realizację Zadań  

w ramach określonego w LSR jednego przedsięwzięcia – projektu grantowego. 

5. KPA – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

6. LGD – Lokalna Grupa Działania … 

7. LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.  

8. Posiedzenie – posiedzenie Rady 

9. Prezes – Prezes Zarządu LGD.   

10. Projekt – Wniosek złożony na Konkurs. 

11. Projekt grantowy – operacja, której beneficjent będący LGD udziela innym podmiotom 

wybranym przez LGD, zwanym dalej Grantobiorcami, grantów będących środkami 

finansowymi programu powierzonymi przez LGD Grantobiorcom na realizację zadań 

służących osiągnięciu celu tej operacji. 

12. Przewodniczący – Przewodniczący Rady LGD lub członek Rady pełniący funkcję 

Przewodniczącego posiedzenia Rady. 

13. Rada – Rada LGD (organ decyzyjny LGD).  

14. Regulamin Rady – Regulamin Rady LGD.  

15. Rejestr – Rejestr interesów członków Rady (załącznik nr 4). 

16. Rozporządzenie – oznacza 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. 

17. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) – zgodnie z Artykuł 32 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1303/2013 z dnia 17 grudnia 

2013 r. 

18. Samorząd Województwa – Samorząd Województwa z którym LGD zawarło umowę na 

realizację LSR.  

19. Strona www LGD – www.dolinaraby.pl  

20. Wniosek – dokumenty złożone przez Wnioskodawcę na Konkurs. 

21. Wnioskodawca – Osoba/Podmiot, który złożył Wniosek na Konkurs ogłoszony przez 

LGD.  

22. Zadanie – realizowane przez Grantobiorcę, służy osiągnięciu celu projektu grantowego.  

23. Zarząd – Zarząd LGD. 

24. Zarząd Województwa – Zarząd Samorządu Województwa z którym LGD zawarło umowę 

na realizację LSR. 

25. Zespół – Zespół Konkursowy. 

26. Opis projektu „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów 

wyboru projektu 
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Procedura: 

 

1. Celem opracowania i stosowania Procedury jest dokonanie wyboru Grantobiorców  

w sposób pisemny, niedyskryminujący, przejrzysty, pozwalający uniknąć konfliktu 

interesów i gwarantujący, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru 

będzie pochodzić od partnerów niebędących instytucjami publicznymi oraz, że żadna  

z grup interesu nie posiada więcej niż 49% praw głosu. 

2. Wyboru Grantobiorców dokonuje się w terminie określonym przez Zarząd w ogłoszeniu 

o Konkursie. 

3. Procedura jest udostępniona do wiadomości publicznej na stronie www LGD. 

4. Procedura ma zastosowanie do wyboru Grantobiorców do realizacji przez LGD projektu 

grantowego od podjęcia przez Zarząd decyzji o ogłoszeniu Konkursu do dnia 

finansowego zakończenia realizacji projektu grantowego.  

5. Do Procedury dołączono wzory stosowanych dokumentów: 

a. Karta 1 - Ocena możliwości dokonania wyboru Zadania przez Radę (załącznik nr 1). 

b. Karta 2 – Ocena zgodności operacji z LSR i spełniania przez Zadanie kryteriów 

wyboru (załącznik nr 2). 

c. Rejestr (załącznik nr 3). 

d. Lista Wniosków złożonych na Konkurs (załącznik nr 4). 

e. Lista potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura w związku z 

Konkursem (załącznik nr 5). 

f. Lista Zadań według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych 

do wsparcia (załącznik nr 6).  

g. Wniosek o powierzenie grantu (załącznik nr 7) 

h. Umowa o powierzenie grantu (załącznik nr 8) 

i. Wzór wniosku o rozliczenie grantu (załącznik nr 9) 

j. Wzór sprawozdania merytorycznego (załącznik nr 10) 

k. Opis projektu „Dolina Raby” na zgodność z LSR oraz według lokalnych kryteriów 

wyboru projektu (załącznik nr 11) – opis jest obowiązkowym załącznikiem do 

składanej przez wnioskodawcę na konkurs dokumentacji. 

6. Decyzję o ogłoszeniu Konkursu podejmuje Zarząd, w uzgodnieniu z Zarządem 

Województwa określając sposób organizacji naboru wniosków zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, między innymi poprzez wskazanie: 

a. trybu ogłaszania – tablica ogłoszeń w Biurze i strona www LGD,   

b. czasu trwania naboru – między 14, a 30 dni, 

c. daty i godziny końcowej składania wniosków, 

d. miejsca składania wniosków – Biuro, 

e. kwoty przeznaczonej na Konkurs. 

f. formy wsparcia i zakresu tematycznego operacji, 

g. formy złożenia wniosku. 

7. Zarząd powołuje Zespół Konkursowy odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu, 

czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, poprawnością 

dokumentacji, zgodnością formalną oraz za przygotowanie propozycji oceni zgodności 

operacji z LSR i kryteriami wyboru: 

a. Zarząd ustala skład Zespołu Konkursowego określając jego skład osobowy w 

uchwale, 

b. skład Zespołu Konkursowego: Koordynator oraz 2-6 Członków Zespołu 

Konkursowego, 
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c. w przypadku nie stawienia się na spotkanie wszystkich Członków Zespołu 

Konkursowego oceny dokonuje przynajmniej dwóch Członków Zespołu 

Konkursowego i Koordynator, 

d. Koordynator odpowiada za pracę Zespołu Konkursowego i jej organizację, 

e. Zarząd w dowolnym czasie może dokonać zmian w składzie osobowym Zespołu 

Konkursowego. 

8. Główne zadania Biura związane z Konkursem: 

a. nadawanie numerów Wnioskom złożonych na Konkurs i prowadzenie ich Listy 

(załącznik nr 4),  

b. udzielanie informacji i doradztwa związanego z Konkursem wraz z prowadzeniem 

listy potencjalnych Wnioskodawców, którzy skorzystali z usług Biura (załącznik  

nr 5),  

9. Członkowie Zespołu Konkursowego: 

a. w ciągu 2 dni od zakończenia naboru, po zapoznaniu się ze złożonymi wnioskami,  

w celu prowadzenia dalszych prac zobowiązani są wypełnić Deklarację dla danego 

Konkursu, podpisać ją lub złożyć Prezesowi rezygnację z członkostwa w Zespole, 

b. w ciągu 14 dni od zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Zespół 

Konkursowy wykonuje analizę możliwości dokonania wyboru Zadań przez Radę,  

w tym uwzględniając możliwość wniesienia uzupełnienia / wyjaśnienia przez 

Wnioskodawcę – pisemnie na podstawie Karty 1 (ocena wstępna)  

c. w ciągu 14 dni od zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Zespół 

Konkursowy weryfikuje, zgodność Zadania z Programem zgodnie  

z załącznikiem nr 3 do Wytycznych MRiRW 1/1/2012 w sprawie jednolitego  

i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych  

z realizacją lokalnych strategii rozwoju.  

d. w ciągu 14 dni od zakończenia naboru wniosków w ramach Konkursu Zespół 

Konkursowy przygotowuje propozycję oceny zgodności Zadania z LSR oraz z 

lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które pozytywnie przeszły ocenę wstępna  

i oceną na zgodność z Programem – pisemnie na podstawie Karty oceny operacji  

z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru,  

e. wyniki pracy Zespołu Konkursowego zostają przekazane Radzie w celu oceny, 

f. o warunkach wniesienia uzupełnienia / wyjaśnienia przez Wnioskodawcę decyduje 

Koordynator, 

g. w przypadku różnych stanowisk członków Zespołu Konkursowego podczas analizy 

decyduje Koordynator dokonując własną niezależną ocenę, 

h. wszystkie dokumenty Zespołu podpisuje Koordynator. 

10. Przewodniczący Rady, po uzgodnieniu terminu z Prezesem zwołuje posiedzenie Rady  

w sprawie określenia listy Zadań spełniających kryteria i wybranych do objęcia 

wsparciem w ramach danego Konkursu, poprzez: 

a. przedstawianie informacji o: 

i. Konkursie w ramach danego Przedsięwzięcia, 

ii. złożonych wnioskach, 

iii. wynikach przeprowadzonej przez Zespół analizy możliwości dokonania wyboru 

Zadań przez Radę oraz przygotowanej propozycji oceny Zadania na zgodność z 

LSR i lokalnymi kryteriami wyboru., 

b. zapoznanie się z Wnioskami złożonymi na Konkurs przez Członków Rady – Wnioski 

są dostępne dla wszystkich Członków Rady od drugiego dnia po zakończeniu naboru 

na Konkurs, 

c. określeniu listy Członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze 

Grantobiorców oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RLKS zgodnie z pkt 11, 
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którzy po zapoznaniu się z wnioskami złożonymi na Konkurs oraz oceną dokonaną 

przez Zespół Konkursowy: 

i. podpisuję Deklarację, 

ii. wykonują analizę możliwości dokonania wyboru Zadania przez Radę – pisemnie 

poprzez wypełnienie jednej Karty 1 (ocena wstępna) dla danego wniosku (Kartę 

1 podpisuje Przewodniczący Rady), 

iii. weryfikują zgodność Zadania z Programem zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

Wytycznych MRiRW 1/1/2015 w sprawie jednolitego i prawidłowego 

wykonania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją 

lokalnych strategii rozwoju (załącznik nr 3 podpisuje Przewodniczący Rady), 

d. Zadania, które przeszły pozytywną ocenę wstępną oraz ocenę na zgodność z 

Programem są kierowane do dalszej oceny w której Rada: 

i. przeprowadzają ocenę Zadania na zgodność z LSR, (Karta oceny Zadania z LSR 

oraz według lokalnych kryteriów wyboru, załącznik nr 2), 

ii. przeprowadzają ocenę spełnienia przez Zadanie kryteriów wyboru, (Karta oceny 

Zadania z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru, załącznik nr 2), 

iii. Członkowie Rady w drodze głosowania ustalają zgodność operacji z LSR oraz 

liczbę punktów dla każdego kryterium uzyskaną przez Zadanie po czym 

Sekretarz Rady wypełnia dla każdego Zadania jedną kartę oceny (Karta oceny 

Zadania z LSR oraz według lokalnych kryteriów wyboru, załącznik nr 2), 

iv. przyjmują listę Zadań według liczby uzyskanych punktów, spełniających 

kryteria i wybranych do wsparcia (załącznik nr 8). 

e. w trakcie dokonywania oceny i wyboru Grantobiorców w Posiedzeniu mogą 

uczestniczyć tylko Ci członkowie Rady, którzy podpisali Deklarację, 

e.    Rada przed przyjęciem listy wybranych Zadań, po przeprowadzeniu dyskusji oraz 

zweryfikowaniu racjonalności i kwalifikowalności kosztów Zadań, może dokonać 

ustalenia kwoty wsparcia dla poszczególnych Zadań zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

11. Określenie Członków Rady mogących brać udział w ocenie i wyborze Grantobiorców 

oraz podejmowaniu decyzji dotyczących RLKS polega na: 

a. w przypadku gdy decyzje dotyczą oceny i wyboru Grantobiorców, podpisaniu 

Deklaracji przez Członków Rady i ustaleniu listy bezstronnych Członków Rady do 

wyboru Zadań w ramach danego przedsięwzięcia – głosują wszyscy Członkowie 

Rady, w przypadku gdy liczba bezstronnych Członków jest mniejsza niż 3 – 

zastosowanie ma pkt 11 lit. d, 

b. określeniu możliwych grup interesu – wpisanie informacji do Rejestru, pozwalającego 

na identyfikację charakteru powiązań z wnioskodawcami / poszczególnymi 

projektami: 

i. zweryfikowanie czy żadna z grup interesu nie ma więcej niż 49% praw głosu,  

a w przypadku niespełniania warunku, przeprowadzenie losowania w celu 

zmniejszenia jej liczebności, zaczynając od największej grupy, 

ii. ustalenie składu członków Rady zweryfikowanych pod kątem grup interesu  

w ramach danego przedsięwzięcia – głosują bezstronni członkowie Rady, 

iii. w przypadku gdy liczba zweryfikowanych członków Rady pod kątem grup 

interesu jest mniejsza niż 3 – zastosowanie ma pkt 11 lit. d, 

c. określenie czy co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru będzie 

pochodzić od partnerów niebędących instytucjami publicznymi – na podstawie 

reprezentowanego sektora w LGD: 

i. w przypadku niespełniania warunku, przeprowadzenie losowania w celu 

zmniejszenia liczebności partnerów będących instytucjami publicznymi, 
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ii. ustalenie składu członków Rady do wyboru Zadań w ramach danego 

przedsięwzięcia – głosują członkowie Rady w składzie określonym w pkt 11 lit. 

b, ppkt ii, 

iii. w przypadku gdy liczba zweryfikowanych członków Rady pod kątem partnerów 

jest mniejsza niż 3 – zastosowanie ma pkt 11 lit. d, 

d. w przypadku gdy po określeniu listy bezstronnych członków, określeniu listy 

zweryfikowanych pod kątem grup interesu i/lub reprezentowanego sektora liczba 

członków Rady wybranych do wyboru Zadań w ramach danego Konkursu jest 

mniejsza niż 3, Rada spośród swoich członków wybiera minimum 3, zachowując 

obowiązujące parytety (pkt 11 lit. b i c) dotyczące grup interesu i reprezentowanego 

sektora, którzy dokonają oceny i wyboru Grantobiorców w ramach Konkursu, 

12. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów o kolejności na liście decydują 

następujące kryteria według kolejności: 
1.Miejsca pracy – kto tworzy ich więcej (gdzie dotyczy) 
2.Wkład własny wyrażony w % 

3.Moment złożenia wniosku (im wcześniej tym wyższa pozycja na liście rankingowej) 

13. Na stronie www LGD w terminie 7 dni od zakończenia oceny i wyboru Grantobiorców 

oraz przyjęcia listy Zadań według liczby uzyskanych punktów, umieszcza się protokoły  

z posiedzeń dotyczących oceny i wyboru Grantobiorców zawierające informacje  

o wyłączeniach z procesu decyzyjnego, ze wskazaniem których wniosków wyłączenie 

dotyczy. 

14. Niezwłocznie po przyjęciu listy Zadań według liczby uzyskanych punktów do 

Wnioskodawców zostaje przesłana listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem 

odbioru i/lub osobiście, oraz umieszczona na stronie www LGD, informacja  

o decyzji podjętej przez Radę wraz ze wskazaniem możliwość skutecznego wniesienia 

odwołania od decyzji Rady. Na stronie www LGD zamieszcza się listy Zadań zgodnych z 

LSR oraz listy Zadań wybranych, ze wskazaniem, które Zadania mieszczą się w limicie 

środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków. 

15. Odwołanie można wnieść od każdego etapu oceny tj. oceny wstępnej, oceny na zgodność 

z Programem, oceny na zgodność z LSR, oceny według lokalnych kryteriów wyboru. 

Odwołanie wnoszone jest w formie pisemnej – wydruku komputerowego – do Rady,  

w terminie 7 dni od dnia umieszczenia na stronie www LGD informacji o decyzji podjętej 

przez Radę: 

a. odwołanie pozostaje bez rozpatrzenia, o czym informowany jest Wnioskodawca  

i Przewodniczący jeżeli nie zostało złożone: 

i. w terminie, 

ii. w formie pisemnej – wydruku komputerowego,  

b. w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania Zespół weryfikuje wyniki oceny i 

wyboru dokonanego przez Radę i zarzutów podnoszonych w odwołaniu, 

Przewodniczący zwołuje Posiedzenie i Rada po zapoznaniu się ze złożonym 

odwołaniem, opinią Zespołu: 

i. dokonuje zmiany podjętego rozstrzygnięcia, co skutkuje odpowiednio 

skierowaniem Zadania do właściwego etapu oceny albo umieszczeniem go na 

liście Zadań wybranych przez LGD, informując o tym Wnioskodawcę, albo 

ii. podtrzymuje podjęte rozstrzygnięcia oraz informuje Wnioskodawcę na piśmie  

o swoim stanowisku, 

c. w rozpatrywaniu odwołania mogą wziąć udział członkowie Rady określeni zgodnie  

z pkt 11 oraz niepodlegający wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawie 

zgodnie z art. 24 § 1 pkt 1-4, 6 i 7 KPA – w związku z czym składają stosowne 

oświadczenie. 



Procedura wyboru i oceny Grantobiorców w ramach projektów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania 

grantów, monitorowania i kontroli  

 7 z 10 

16. Procedura oraz kryteria wyboru Zadań nie mogą być zmieniane w całym procesie wyboru 

Zadań – od dnia ogłoszenia Konkursu do dnia podjęcia uchwały przez Radę  

o wyborze Zadań w ramach danego Konkursu. 

17. Wnioskodawcy, któremu Rada przyznała wsparcie na Zadanie i który podpisał umowę na 

jego realizację, Rada wydaje opinię w zakresie możliwości jej zmiany w terminie 45 dni 

od złożenia do Przewodniczącego pisemnego wniosku z opisem i uzasadnieniem 

proponowanych zmian: 

a. w celu wydania opinii niezbędne jest zrealizowanie pkt 11 Procedury, 

b. podjęcie uchwały wyrażającej zgodę na wprowadzenie zmian lub brak zgody,  

w przypadku gdy spowodowałyby, że Zadanie nie zostałoby wybrane przez Radę. 

18. W Posiedzeniach mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu i Zespołu oraz 

pracownicy Biura, wyłącznie z głosem doradczym. 

19. Wnioskodawca ma prawo w każdym momencie Procedury wycofać wniosek lub inną 

deklarację: 

a. po złożeniu pisemnego zawiadomienia LGD o wycofaniu wniosku lub innej 

deklaracji, 

b. pod warunkiem pozostawienia w LGD kopii wycofanych dokumentów wraz  

z oryginałem wniosku o ich wycofanie, 

c. i ma zapewnioną przez Biuro obsługę zwrotu złożonych dokumentów. 

20. W przypadku gdy posiedzenie Rady w ramach jednego Konkursu zostało rozłożone na 

więcej niż 1 dzień i skład osobowy członków Rady obecnych na posiedzeniu jest inny niż 

pierwszego dnia, niezbędne jest zrealizowanie pkt 11 Procedury.    

21. Decyzje Rady podejmowane są zwykłą większością głosów: 

a. w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego, 

b. w wyniku realizacji pkt 11 uchwały Rady mogą zapadać w obecności co najmniej 3 

członków Rady.   

22. W sprawach nieuregulowanych w Procedurze oraz innych dokumentach dotyczących 

funkcjonowania LGD i realizacji LSR decyduje Rada. 

23. Po dokonaniu wyboru Grantobiorców, w tym zakończeniu ewentualnych postępowań 

odwoławczych, LGD przekazuje niezwłocznie do Samorządu Województwa kopie 

wniosków o powierzenie Zadań złożonych przez Grantobiorców wybranych przez Radę 

wraz z dokumentacją dotyczącą przeprowadzonego wyboru Grantobiorców: 

a. w przypadku gdy Samorząd Województwa wezwie LGD do uzupełnienia braków lub 

złożenia wyjaśnień, Grantobiorca, którego dotyczą uzupełnienia lub wyjaśnienia, pod 

rygorem możliwości utraty przyznanego grantu, zobowiązany jest do ich 

przedstawienia, 

b. w przypadku pozytywnej oceny przez Samorząd Województwa wyboru 

Grantobiorców, możliwe będzie zawieranie umów o powierzenie grantów na 

realizację Zadania. 

24. Umowę na powierzenie grantu w celu realizacji Zadania podpisuje Zarząd  

z Wnioskodawcą: 

a. rozliczanie grantu następuje na podstawie wywiązania się przez Grantobiorcę  

z zapisów umowy zawartej z LGD 

b. w ramach monitoringu Grantobiorca zobowiązany jest do przedstawienia 

sprawozdania częściowego i końcowego z realizacji Zadania, 

c. Grantobiorca zobowiązany jest do umożliwienia Zarządowi lub podmiotowi 

upoważnionemu przez Zarząd przeprowadzenia kontroli w miejscu realizacji 

Zadania, 
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d. zakres umowy o powierzenie grantu określa art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 

r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020. 

25. Sposób zabezpieczenia się LGD przed niewywiązywaniem się Grantobiorców  

z warunków umowy: 

a. weksel „in blanco” wraz z deklaracją wekslową Grantobiorcy, lub 

b. poręczenie jednostki sektora finansów publicznych, lub 

c. ubezpieczenie realizacji Zadania w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia 

bankowego. 

26. Gdy Wnioskodawca zrezygnuje z realizacji Zadania, zaproszenie do podpisania umowy 

kierowane jest do kolejnego na liście Wnioskodawcy, który uzyskał minimalną 

wymaganą liczbę punktów. 

27. W sytuacji braku możliwości osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego 

realizacji, na podstawie złożonych i/lub wybranych wniosków o powierzenie grantów lub 

na skutek rezygnacji przez Grantobiorców z realizacji Zadań lub rozwiązania umów  

o powierzenie grantu Zarząd może podjąć decyzję o odstąpieniu od Konkursu i/lub 

przeprowadzeniu nowego lub uzupełniającego Konkursu: 

a. odstąpienie od Konkursu i przeprowadzenie nowego wymaga: 

i. poinformowania Wnioskodawców i Grantobiorców o decyzji Zarządu, 

ii. rozwiązania zawartych umów z Grantobiorcami i uregulowania ewentualnych 

zobowiązań wobec Grantobiorców powstałych w wyniku rozpoczęcia realizacji 

Zadań, 

b. przeprowadzenie uzupełniającego Konkursu wymaga poinformowania 

Wnioskodawców i Grantobiorców o decyzji Zarządu. 

28. Zasady rozliczania realizacji zadań przez Grantobiorców: 

a. na podstawie sprawozdań złożonych przez Grantobiorców, LGD przygotowuje 

wniosek o płatność do Samorządu Województwa w zakresie realizowanego projektu 

grantowego, 

b. niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zatwierdzeniu wniosku o płatność, do 

Grantbiorców przekazywana jest informacja o zatwierdzeniu sprawozdania oraz  

o planowanym terminie wypłaty wnioskowanej kwoty, pomniejszonej o otrzymaną 

zaliczkę, 

c. po otrzymaniu refundacji związanej z realizacją projektu grantowego, Grantobiorcy 

niezwłocznie wypłacana jest wnioskowana kwota pomniejszona o wypłaconą 

zaliczkę. 

29. Zasady kontroli grantów: 

a. LGD może przeprowadzić wizytę kontrolną realizowanego Zadania w całym okresie 

obowiązywania umowy, informując Grantobiorcę o terminie kontroli z 3 dniowym 

wyprzedzeniem, 

b. Grantobiorca jest zobowiązany do przedstawienia wszystkich dokumentów 

dotyczących realizowanego Zadania, 

c. podczas wizyty kontrolnej sporządzany jest protokół określający stan zrealizowania 

Zadania oraz stwierdzone ewentualnych nieprawidłowości,   

d. w ciągu 7 dni od zakończenia wizyty kontrolnej Grantobiorca może wnieść uwagi do 

protokołu, 

e. na podstawie protokołu oraz ewentualnych uwag zgłoszonych przez Grantobiorcę, 

Zarząd podejmuje decyzję w zakresie dalszej realizacji Zadania. 

30. Zasady sprawozdawczości z realizacji Zadań przez Grantobiorców: 
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a. Grantobiorca zobowiązany jest do składania sprawozdania okresowego z realizacji 

Zadania w okresach co 90 dni, licząc na koniec miesiąca w którym przypada 90 

dzień, na formularzu udostępnionym przez LGD, 

b. Grantobiorca zobowiązany jest do złożenia sprawozdania końcowego z realizacji 

Zadania wraz z wnioskiem o rozliczenie płatności końcowej, na formularzu 

udostępnionym przez LGD, 

c. Grantobiorca zobowiązany jest do przekazania do LGD informacji o stanie realizacji 

Zadania w ciągu 7 dni, na każde pisemne wezwanie LGD. 

31. Zasady weryfikacji wykonania Zadań przez Grantobiorców: 

a. LGD prowadzi weryfikację poprzez porównanie z zawartą umową i złożonym 

Wnioskiem: 

i. sprawozdań okresowych i końcowych, 

ii. protokołu z wizyty kontrolnej, 

b. LGD prowadzi bieżący monitoring przebiegu realizacji Zadania poprzez: 

i. udział w wybranych wydarzeniach realizowanych w ramach Zadania, o których 

Grantobiorca zobowiązany jest powiadomić LGD, 

ii. comiesięczne spotkania z Grantobiorcą.  
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