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Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 

ogłasza nabór wniosków nr: 5/2020/G 

 i zaprasza Państwa do składania wniosków o dofinansowanie projektów 

ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 -2020 ramach działania 19. „Wsparcie  

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” na Przedsięwzięcie: 

1.2.9 NGO dla mieszkańców 

 

OGŁOSZENIE NR 5/2020/G W  RAMACH NABORU WNIOSKÓW NA  

PRZEDSIĘWZIĘCIE 1.2.9 NGO DLA MIESZKAŃCÓW 

1. Termin 

składania 

wniosków 
Od dnia 18 listopada 2020 roku do dnia 17 grudnia 2020 roku. 

2. Miejsce i sposób 

składania 

wniosków  

Wnioski o przyznanie grantu wraz z kompletem załączników  składa się  

w terminie podanym powyżej: bezpośrednio tj. osobiście lub przez 

pełnomocnika lub osobę upoważnioną, w formie papierowej  

i dołączonych do nich wersji elektronicznych, do siedziby Lokalnej Grupy 

Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec  

pok. 110, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00,  

w dniu 17 grudnia (czwartek) wnioski będą przyjmowane do godziny 

15:00. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną 

nie będą uwzględniane. Złożenie wniosku potwierdza się na jego kopii. 

Potwierdzenie zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych wraz  

z wnioskiem o powierzenie grantu załączników oraz jest opatrzone 

pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą wniosek.  

O terminie złożenia wniosku decyduje data złożenia dokumentacji do biura 

Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły. Wniosek o przyznanie 

mailto:biuro@dorzeczewisly.pl
http://www.dorzeczewisly.pl/


pomocy należy złożyć  na obowiązującym formularzu wraz  

z wymaganymi załącznikami. Formularz wniosku dostępny jest na stronie 

www.dorzeczewisly.pl i jest załącznikiem nr 1 do ogłoszenia. 

3. Forma wsparcia  

Poziom dofinansowania wynosi do 100% kosztów kwalifikowalnych.   

Kwota wsparcia od 10 000,00 zł do 25 000,00 zł (na podstawie zapisów 

Lokalnej  Strategii Rozwoju tab. 11. Tabela przedsięwzięć oraz typów 

operacji możliwe do realizacji w ramach LSR str. 40-45). 

4. Zakres 

tematyczny 

operacji  

Finansowane będą operację, których celem będzie zorganizowanie 

konferencji, szkoleń, warsztatów, spotkań, festynów, akcji społecznych, 

wyjazdów studyjnych itp. Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie 

więcej niż 40% kosztów, pod warunkiem, że będą one uzasadnione  

i spójne z celem projektu grantowego. Wzmocnienie kapitału społecznego, 

zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

5. Planowane do 

realizacji w 

ramach projektu 

grantowego 

zadania  

Konferencje, warsztaty, spotkania, festyny, akcje społeczne, imprezy, 

szkolenia, wyjazdy studyjne, zakup rzeczy i środków trwałych do 40% 

uzasadnionych i spójnych z projektem grantowym, działania związane  

z zachowaniem dziedzictwa lokalnego, działania promujące obszar objęty 

LSR. 

6. Warunki 

udzielania 

wsparcia, kto 

może ubiegać się 

o wsparcie: 

Operacja musi spełniać warunki wskazane w  rozporządzeniu 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 (Dz. U. poz. 

1570) z późn. zmianami. Operacja musi być zgodna z Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Weryfikacja zgodności operacji 

z ww. rozporządzeniami oraz z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014 -2020 będzie odbywała się na podstawie Karty weryfikacji zgodności 

operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-

2020. Operacja musi spełniać warunki udzielenia pomocy wskazane 

w LSR, tzn. musi być zgodna w zakresie Opisu, Beneficjenta, Wartości 

min. i maksymalnej dofinansowania oraz poziomu % wsparcia 

wskazanych dla Przedsięwzięcia: 1.2.9 NGO dla mieszkańców, co będzie 

weryfikowane na podstawie Karty 1 - Ocena możliwości dokonania 

http://www.dorzeczewisly.pl/


wyboru operacji przez Radę LGD w ramach prowadzonego Konkursu nr 

5/2020/G. Operacja musi być zgodna z LSR, czyli celem ogólnym: LGD – 

Dorzecze Wisły, „Wsparciem przedsiębiorczości mieszkańców”, celem 

szczegółowym: „Wsparcie aktywności społecznej”, oraz musi realizować 

wskaźniki, rezultatu i produktu, wskazane w pkt. 8 ogłoszenia. Operacja 

musi uzyskać minimum 60% maksymalnej liczby punktów zgodnie 

z Kartą 2 - „Ocena spełniania przez operację kryteriów wyboru 

określonych w LSR dla Przedsięwzięcia: 1.2.9 NGO dla mieszkańców. 

Nieprzekraczalny termin zakończenia realizacji zadania: 30 listopada 

2021 r. O wsparcie mogą się ubiegać osoby prawne z wyłączeniem 

prowadzących działalność gospodarczą z wyłączeniem JSFP. 

7. Obowiązujące 

kryteria wyboru 

operacji 

Załącznik do ogłoszenia:  Karta 2 – Ocena spełniania przez operację 

kryteriów wyboru określonych w LSR dla przedsięwzięcia  

1.2.9 NGO dla mieszkańców. 

8. Rodzaj i wartość 

zakładanych do 

osiągnięcia 

wskaźników 

rezultatu i 

produktu dla 

przedsięwzięcia 

1.2.9 

Wskaźnik produktu pn. „Liczba wydarzeń”. Wskaźnik rezultatu pn. 

„Liczba uczestników wydarzeń”. Planowane zakładane wielkości wyżej 

wymienionych wskaźników w ramach ogłoszenia naboru 5/2020/G to: 

wskaźnik produktu na konkurs grantowy: „Liczba wydarzeń”: 7 szt. 

Wskaźnik rezultatu: „Liczba uczestników wydarzeń”: 700 osób. 

9. Wymagane 

dokumenty 

potwierdzające 

spełnienie 

warunków 

udzielenia 

wsparcia oraz 

kryteriów 

wyboru operacji 

Dokumenty i oświadczenia  potwierdzające : 1 - doświadczenie zgodne  

z zakresem planowanego zadania, 2 - posiada kwalifikacje zgodne  

z zakresem planowanego zadania, 3 - posiada zasoby zgodne z zakresem 

planowanego zadania, 4 - wykonuje działalność odpowiednią do 

przedmiotu zadania które chce realizować.  

Dokumenty  i oświadczenie  potwierdzające iż wnioskodawca na dzień 

złożenia wniosku prowadzi działalność od co najmniej 24 miesięcy.  

Dokumenty i oświadczenie że Wnioskodawca korzystał z doradztwa 

prowadzonego przez pracowników LGD i/lub wziął udział w szkoleniu 

dotyczącym danego Konkursu.  

 



Dokumenty i oświadczenie że Wnioskodawca przy realizacji zadania 

będzie  wykorzystywał zasoby infrastrukturalne współfinansowane ze 

środków LSR 2007–2013.  

Spełnione przez Wnioskodawcę warunki w oparciu o załączone 

Oświadczenia będą również weryfikowane na podstawie informacji 

zawartych w wypełnionym wniosku o powierzenie grantu. 

10. Wysokość limitu 

środków w 

ramach 

ogłaszanego 

naboru  

Wysokość dostępnych środków na operacje w ramach naboru na 

przedsięwzięcie 1.2.9 NGO dla mieszkańców to 165 000,00 zł. 

11. Miejsce 

udostępniania 

LSR, formularza 

wniosku o 

powierzenie 

grantu  

formularza 

wniosku / 

sprawozdania  

rozliczenie 

grantu, 

formularza 

umowy o 

powierzenie 

grantu 

Lokalna Strategia Rozwoju, formularz wniosku o przyznanie grantu, 

formularz wniosku o płatność/sprawozdania z realizacji zadania, formularz 

umowy na przyznanie  grantu  wraz z instrukcjami wypełniania,  kryteria 

wyboru operacji, procedura wyboru i oceny Grantobiorców oraz procedura 

ustalania lub zmiany kryteriów dostępne są w wersji elektronicznej na 

stronie internetowej LGD – Dorzecze Wisły  www.dorzeczewisly.pl oraz 

w biurze LGD – Dorzecze Wisły ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec pok. 

110. 

12. Kontakt 

Osobiście: LGD – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec, 

pok. 110. Pod numerem telefonu 15 8650 216. Wysyłając e-mail na adres: 

biuro@dorzeczewisly.pl 

Załączniki: 

 Wzory: wniosku o przyznanie grantu, wniosku o płatność/sprawozdania z realizacji zadania, 

umowy na przyznanie grantu, 

 Karta 1 - ocena możliwości dokonania wyboru operacji przez Radę w ramach 

prowadzonego Konkursu nr 5/2020/G, 

http://www.dorzeczewisly.pl/
http://razemnawyzyny.pl/dokumenty-konkursowe/
http://razemnawyzyny.pl/dokumenty-konkursowe/
http://razemnawyzyny.pl/wp-content/uploads/dopobrania/procedury_oceny/karta_oceny_wstepnej.pdf
http://razemnawyzyny.pl/wp-content/uploads/dopobrania/procedury_oceny/karta_oceny_wstepnej.pdf


 Karta 2 - ocena spełnienia przez operację kryteriów wyboru określonych w LSR dla 

przedsięwzięcia 1.2.9 NGO dla mieszkańców, 

 Karta weryfikacji zgodności Grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi 

w PROW na lata 2014-2020, 

 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania  - 

Dorzecze Wisły na lata 2014-2023, 

 Rozporządzenia  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, o których mowa w ogłoszeniu 

 Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia 

oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 

http://razemnawyzyny.pl/wp-content/uploads/dopobrania/kryteria_wyboru/kryteria_rozwoj.pdf
http://razemnawyzyny.pl/wp-content/uploads/dopobrania/kryteria_wyboru/kryteria_rozwoj.pdf
http://razemnawyzyny.pl/wp-content/uploads/dopobrania/procedury_oceny/karta_zgodnosci_operacji_z_warunkami_prow.pdf
http://razemnawyzyny.pl/wp-content/uploads/dopobrania/procedury_oceny/karta_zgodnosci_operacji_z_warunkami_prow.pdf
http://razemnawyzyny.pl/wp-content/uploads/dopobrania/lsr/lsr_09052016.pdf
http://razemnawyzyny.pl/wp-content/uploads/dopobrania/lsr/lsr_09052016.pdf
http://razemnawyzyny.pl/wp-content/uploads/dopobrania/dokumenty_konkursowe/rozporzadzenie_wdrazanie_lsr_zmiany.pdf

