
DOFINANSOWANIE NA PROJEKTY GRANTOWE 

 

Projekt grantowy jest operacją, w której LGD udziela innym podmiotom grantów na realizację 

zadań służących osiągnięciu celu tej operacji. 

Grant – środki finansowe przyznane przez LGD na realizację zadania w ramach Projektu 

grantowego. 

 

W ramach realizacji LSR na lata 2016-2023 Lokalna Grupa Działania Dunajec-Biała 

zaplanowano nabory grantowe wniosków w zakresie:  

 nowe lub zmodernizowane obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 wydarzenia promujące aktywny tryb życia 

 udzielenia wsparcia podmiotom działającym w sferze kultury i/lub edukacji 

 prac konserwatorskich/restauratorskich  

 wydania publikacji/wydawnictw promujących lokalne walory kulturowe, historyczne, 

przyrodnicze 

 

O dofinansowanie może ubiegać się podmiot będący: 

1) osobą fizyczną, jeżeli: 

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

b) jest pełnoletnia, 

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR  

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału 

znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR. 

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 wtedy, gdy powyższy warunek nie jest spełniony, 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 

3) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim 

objętym LSR. 

 

Pomoc jest przyznawana, jeżeli: 

- kwota zadania (dofinansowania) nie będzie wyższa niż 50 000 zł. oraz niższa niż 5.000 zł.  

 

Pomoc jest wypłacana, jeżeli: 

1. granty zostały udzielone grantobiorcom na podstawie umowy o powierzenie grantu,  

w wysokości nieprzekraczającej limitu wynoszącego 100 tys. złotych na jednego grantobiorcę 

w ramach projektów grantowych realizowanych przez LGD. W przypadku gdy zgodnie ze 

statutem danego podmiotu w ramach jego struktury organizacyjnej są powołane jednostki 

organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, limit 100 tys. zł. liczy się oddzielnie na ten podmiot  

i oddzielnie na jego jednostki organizacyjne; 

2. suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego 

projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt; 

3. inwestycje trwale związane z nieruchomością w ramach zadania będą realizowane na 

nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się  

o powierzenie grantu lub podmiot ten posiada udokumentowane prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele określone we wniosku o powierzenie grantu co najmniej przez okres 

realizacji zadania oraz okres podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości zadania; 

4. grantobiorca wykaże, że: 

-  posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą 

zamierza realizować, lub 

- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 



- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli 

jest osobą fizyczną, lub 

-wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować; 

5. grantobiorca nie wykonuje działalności gospodarczej, z tym że 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 wtedy, 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; 

6. jeżeli siedziba lub oddział grantobiorcy znajduje się poza obszarem wiejskim objętym LSR, 

pomoc jest wypłacana, 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. 

 

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji kosztów zadania, do których zalicza się koszty: 

1) ogólne, (związane z wydatkami dot. budowy, nabycia nieruchomości, maszyn, takie jak 

honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie 

zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności), 

2) zakupu robót budowlanych lub usług, 

3) zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentów, licencji lub 

wynagrodzeń za przeniesienie autorskich praw majątkowych lub znaków towarowych, 

4) najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości, 

5) zakupu nowych maszyn lub wyposażenia, a w przypadku operacji w zakresie zachowania 

dziedzictwa lokalnego – również używanych maszyn lub wyposażenia, stanowiących 

eksponaty, 

6) zakupu nowych rzeczy innych niż wymienione w pkt 5 i 6, w tym materiałów, 



7) podatku od towarów i usług (VAT), z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy 

prawodawstwa krajowego VAT. 

- które są uzasadnione zakresem operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne. 

 

Przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości 

nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Pomoc jest przyznawana w wysokości określonej w LSR: dopuszczalna maksymalna 

intensywność pomocy dla projektów grantowych wynosi do 100% kosztów zadania. 

Wkład własny nie jest wymagany. 

Grant jest wypłacany jako refundacja, po podpisaniu umowy, zrealizowaniu zadania  

i akceptacji przez LGD złożonego wniosku o rozliczenie grantu. 

Wniosek o przyznanie pomocy składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym  

w ogłoszeniu (nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni). Postępowanie w sprawie  

o przyznanie pomocy prowadzi zarząd województwa. Pomoc przysługuje według kolejności 

ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej przez Radę 

LGD z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i wskazanych  

w ogłoszeniu. Dokumentacja konkursowa zostanie zamieszczona na stronie 

www.dunajecbiala.pl 


