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Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr I/2018/G 

DODATKOWE WARUNKI WSPARCIA 

             Na podstawie Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności i Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r.                                       

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, zgodnie                                       

z przyjętymi Procedurami wyboru i oceny grantobiorców realizowanych projektów grantowych                         

w ramach LSR, wprowadza się dodatkowe warunki wsparcia: 

1. W ramach jednego naboru wniosków o powierzenie grantów dany podmiot może złożyć więcej 

niż jeden wniosek o powierzenie grantu do wysokości limitu 100 000 zł, jednak nie mogą one 

dotyczyć tej samej miejscowości. Złożenie przez grantobiorcę ubiegającego się o grant więcej 

niż jednego wniosku dotyczącego danej miejscowości będzie skutkowało odrzuceniem 

wniosków. 

Sposób weryfikacji warunku: rejestr złożonych wniosków o powierzenie grantów 

 

Uzasadnienie warunku: warunek wynika z określonych w LSR wartości wskaźnika rezultatu: 

liczba zintegrowanych lokalnych społeczności w ramach jednej miejscowości –                                       

20 w odniesieniu do określonego limitu dostępnych środków – 200 000 zł; dlatego uzasadnione 

jest ograniczenie wnioskowania danego podmiotu o realizację więcej niż jednego grantu                                        

w danej miejscowości. 

 

2. Grant jest powierzany do wysokości limitu, który w okresie realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju wynosi 10 000,00 zł na jedną miejscowość. 

Sposób weryfikacji warunku: rejestr złożonych wniosków o powierzenie grantów 

 

Uzasadnienie warunku: warunek wynika z określonych w LSR wartości wskaźnika produktu: 

liczba zrealizowanych inicjatyw integrujących lokalną społeczność – 20 oraz wartości 

wskaźnika rezultatu: liczba zintegrowanych lokalnych społeczności w ramach jednej 

miejscowości – 20 w odniesieniu do określonego limitu dostępnych środków – 200 000 zł.    

 

3. Zadania planowane do realizacji w ramach projektu grantowego, tj. organizacja wydarzeń 

integrujących społeczność danej miejscowości, cykl spotkań integrujących społeczność danej 

miejscowości, wyposażenie istniejących miejsc służących integracji społeczności danej 

miejscowości, będą realizowane w obrębie miejscowości, której grant dotyczy,                                                

z wykorzystaniem jej zasobów.  

Sposób weryfikacji warunku: oświadczenie grantobiorcy o miejscu realizacji grantu – 

załącznik do wniosku o powierzenie grantu 

 

Uzasadnienie warunku: warunek wynika z określonego w LSR celu szczegółowego: 

inicjowanie integracji lokalnych społeczności na rzecz dobra wspólnego i włączenia 

społecznego z podkreśleniem lokalnej tożsamości, w ramach którego wdrażane jest 

przedsięwzięcie ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności; 

zatem kluczowe jest wykorzystanie lokalnych zasobów poprzez realizację grantu w obrębie 

danej miejscowości.  
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4. W przypadku zakupu wyposażenia miejsc służących integracji należy przedstawić dokument 

określający sposób udostępnienia zakupionego wyposażenia w celu integracji lokalnej 

społeczności (regulamin, plan udostępnienia) zawierający co najmniej: dane osoby/osób 

odpowiedzialnych za realizację planu/regulaminu, informacje na temat co najmniej 6 spotkań 

z wykorzystaniem zakupionego wyposażenia w ciągu roku po ostatecznym rozliczeniu grantu 

integrujących społeczność lokalną, do której kierowany jest grant.  

Sposób weryfikacji warunku: dokument określający sposób udostępnienia zakupionego 

wyposażenia - załącznik do wniosku o powierzenie grantu 

 

Uzasadnienie warunku: warunek wynika z określonego w LSR przedsięwzięcia o nazwie 

ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności, które wpisuje 

się w zakres dotyczący wzmocnienia kapitału społecznego; dlatego konieczne jest wykazanie 

funkcji integrującej zakupionego w ramach grantu wyposażenia.  

 

5. W ramach zadań związanych z wyposażeniem istniejących miejsc służących integracji 

społeczności danej miejscowości, grant jest powierzany na wyposażenie funkcjonujących, 

ogólnodostępnych budynków służących integracji lokalnej społeczności danej miejscowości. 

Sposób weryfikacji warunku: wniosek o powierzenie grantu 

 

Uzasadnienie warunku: warunek wynika z określonego w LSR celu szczegółowego: 

inicjowanie integracji lokalnych społeczności na rzecz dobra wspólnego i włączenia 

społecznego z podkreśleniem lokalnej tożsamości, w ramach którego wdrażane jest 

przedsięwzięcie ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności; 

zatem kluczowe jest wykorzystanie lokalnych zasobów poprzez realizację grantu                                        

w funkcjonujących, ogólnodostępnych budynkach służących integracji lokalnej społeczności 

danej miejscowości. 

 

6. Osoby fizyczne, ubiegające się o powierzenie grantu wykazują rekomendacje minimum                           

10 mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowany grant.  

Sposób weryfikacji warunku: rekomendacje – załącznik do wniosku o powierzenie grantu

  
Uzasadnienie warunku: warunek wynika z określonego w LSR celu szczegółowego: 

inicjowanie integracji lokalnych społeczności na rzecz dobra wspólnego i włączenia 

społecznego z podkreśleniem lokalnej tożsamości, w ramach którego wdrażane jest 

przedsięwzięcie ISKRA – Inicjatywy w Społecznościach Kształtujące Rozwój ich Aktywności; 

zatem kluczowe jest, aby granty realizowały osoby wykazujące akceptację przedstawicieli 

lokalnej społeczności dla planowanych zadań grantowych.   
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