
Procedura wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych 
 

§ 1 

Zasady ogólne 

 

1. Niniejsza procedura określa zasady i tryb wyboru i oceny grantów w ramach projektów 

grantowych w związku z realizacją działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju 

kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności 

terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. LGR realizuje 

projekty grantowe, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności.  

2. Skróty użyte w niniejszej Procedurze oznaczają: 

1) LGR – Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

2) SW – Samorząd Województwa Podlaskiego 

3) Wniosek o dofinansowanie projektu grantowego – wniosek na realizację projektu 

grantowego składany przez LGR do Samorządu Województwa Podlaskiego 

4) Wniosek – wniosek o powierzenie grantu składany do LGR 

5) Wnioskodawca – podmiot, który składa wniosek do LGD w otwartym naborze wniosków 

o powierzenie grantów 

6) Grantobiorca – podmiot wybrany przez Radę do realizacji grantu 

7) Umowa o powierzenie grantu – umowa zawierana między LGR a grantobiorcą 

8) Nabór – nabór wniosków o powierzenie grantów 

9) Rada – Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” 

10) Biuro LGR – Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-

Augustowskie” 

11) LSR – Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2022 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” 

12) Rozporządzenie LSR – rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi 

Śródlądowej z dnia 9 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej na realizację operacji w ramach 

działań wsparcie przygotowawcze i realizacja lokalnych strategii kierowanych przez 

społeczność, w tym koszty bieżące i aktywizacja, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie 

zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i 

Morze” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1435 z późn. zm.) 

13) Rozporządzenie 1303/2013 – 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. 

14) Ustawa – ustawa z dnia 11 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz.U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) 

15) Program – Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” 

 

§ 2 

Projekty grantowe 

1. Projekt grantowy jest operacją, której beneficjent będący LGR udziela innym podmiotom 

wybranym przez LGR, zwanym dalej „grantobiorcami”, grantów będących środkami 

finansowymi Programu powierzonymi przez LGR grantobiorcy na realizację zadań służących 

osiągnięciu celu tej operacji (operacja grantowa). 

2. Wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy składany jest przez LGR do SW, lecz nie 

wcześniej niż w dniu, w którym został dokonany wybór LSR, o którym mowa w art. 11 ustawy. 



3. Celami projektów grantowych jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji 

pozarządowych w życie publiczne, które zrealizowane będą poprzez: 

1) zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych, 

2) wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatywy 

lokalne, 

2) wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych, 

3) wzmocnienie potencjału III sektora na obszarze LSR. 

   

 

§ 3 

Cele grantu 

1. Zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowego (granty) muszą bezpośrednio lub pośrednio 

zmierzać do osiągnięcia celów LSR.  

2. Grant musi być zgodny z zapisami zatwierdzonego przez Komisję Europejską Programu 

Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.  

3.  Realizacja grantu uwzględnia zasadę dodatkowości. Realizacja zasady dodatkowości oznacza, że 

środki wsparcia w ramach LSR nie mogą zastępować wydatków publicznych ani równoważnych 

wydatków państwa członkowskiego przeznaczonych na finansowanie działań strukturalnych. 

4.  Celem grantu nie mogą być wymienione działania:  

1) pozyskanie funduszy unijnych, 

2) zabezpieczenie pensji 

3) oddanie przysługi organizacji partnerskiej 

4) finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez organizacje pozarządowe lub 

podmioty uprawnione do ubiegania się o przyznanie grantu. 

5.  Grant musi być odpowiedzią na realne potrzeby i problemy zidentyfikowane na obszarze 

wsparcia w ramach projektu grantowego i obszarze LSR, które mogą zostać rozwiązane właśnie 

poprzez realizację projektu grantowego. 

  

§ 4 

Miejsce i zakres realizacji operacji objętej grantem 

1.  Miejscem realizacji grantu jest obszar LSR, z wyłączeniem projektów informacyjnych i 

promocyjnych LSR lub LGR. W przypadku wykorzystania grantu w części lub w całości 

niezgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o udzielenie grantu, Grantobiorca jest 

zobowiązany do niezwłocznego zwrotu kwoty grantu do LGR. 

§ 5 

Wartość grantu 

Wartość każdego grantu nie będzie wyższa niż 10 tys. złotych oraz nie niższa niż 5 tys. złotych 

kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na realizację 

projektu grantowego będzie każdorazowo ustalana w ogłoszeniu o naborze grantów.  

 

§ 6 

Grantobiorcy 

1.   Grantobiorcą mogą być wszelkie podmioty uprawnione do pozyskania wsparcia określone w  § 8 

ust. 2, pkt a) rozporządzenia LSR. Grantobiorcą nie może być przedsiębiorca w rozumieniu 

ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Grantobiorcą nie może być 

pracownik biura LGR ani członek Zarządu LGR.   

2.   Warunkiem przyznana grantu jest posiadanie przez Wnioskodawcę (Grantobiorcę) środków 

technicznych (m.in. pomieszczenia, sprzęt techniczny, zasoby ludzkie, itp.), niezbędnych do 

realizacji działań opisanych w projekcie grantowym oraz rzetelne udokumentowanie środków 

finansowych (własne i obce) niezbędne dla realizacji zadania oraz oszacowanie nakładów 

niefinansowe i nie stanowiących koszty kwalifikowane.  

 

§ 7 

Finansowanie operacji grantowych 



1.  Finansowanie grantów realizowane jest ze środków Unii Europejskiej i środków krajowych w 

ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020.  

2.  Pomoc jest przyznawana w formie zwrotu kosztów kwalifikowalnych w wysokości do 50% tych 

kosztów, a w przypadku gdy operacja spełnia warunki określone w art.95 ust. 3 rozporządzenia nr 

508/2014 – w wysokości do 85% tych kosztów. 

 

§ 8 

Wkład własny grantobiorcy 

W ramach grantów wymagany jest wkład własny finansowy grantobiorcy. Wniesienie wkładu 

finansowego wyższego niż wymagane minimum będzie dodatkowo punktowane na etapie oceny 

merytorycznej wniosku o powierzenie grantu. 

 

§ 9 

Termin realizacji grantu 

Grant realizowany może być nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z 

zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez grantobiorcę kosztów 

kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu 

całego grantu, nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 31 

grudnia 2022 r. Termin zakończenia operacji będącego przedmiotem grantu nie może przekraczać 

okresu 6 miesięcy od daty udzielenia grantu. 

 

§ 10 

Współpraca grantobiorcy z LGR 

Wszyscy grantobiorcy w projekcie grantowym muszą aktywnie współpracować z LGR w celu 

osiągnięcia produktów i rezultatów projektu grantowego oraz produktów i rezultatów operacji 

grantowej.  

 

§ 11 

Ogłoszenie naboru wniosków o powierzenie grantów  

1. LGR przeprowadza otwarty nabór wniosków o powierzenie grantów. Decyzję o uruchomieniu 

naboru podejmuje Zarząd LGR w formie uchwały. 

2. Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantów umieszczane jest na stronie internetowej 

LGR oraz na tablicy ogłoszeń w biurze LGR nie później niż 14 dni przed planowanym terminem 

rozpoczęcia biegu terminu składania wniosków. 

3. Ogłoszenie o naborze zawiera w szczególności: 

1) przedmiot konkursu, w tym typ projektów podlegających dofinansowaniu, 

2) formę naboru, 

3) termin, miejsce i formę składania wniosków o powierzenie grantu i sposób uzupełniania w 

nich braków formalnych oraz poprawiania w nich oczywistych omyłek, 

4) kwotę dostępną w ramach ogłoszenia, 

5) informację o wysokości kwoty grantu i intensywności pomocy (poziomie dofinansowania) 

6) wskazanie miejsca upublicznienia opisu kryteriów wyboru grantobiorców, 

7) wskazanie miejsca udostępnienia LSR i wzorów dokumentów aplikacyjnych, 

8) wskazanie minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru i przyznania 

grantu, 

9) sposób podania do publicznej wiadomości wyników naboru, 

10) formę i sposób udzielania wnioskodawcy wyjaśnień w kwestiach dotyczących naboru. 

4. Wniosek o powierzenie grantu składa się w biurze LGR osobiście lub za pośrednictwem poczty 

tradycyjnej w terminie wskazanym w ogłoszeniu, nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 21 

dni od dnia rozpoczęcia naboru. 

5. Wniosek powinien być: 

1) Wypełniony elektronicznie na formularzu udostępnionym przez LGR, a następnie 

wydrukowany. Wzór wniosku o przyznanie grantu stanowi załącznik 2 do Procedury. 

2) Podpisany, trwale spięty i umieszczony w skoroszycie, 



3) Złożony do biura LGR wraz z załącznikami w dwóch egzemplarzach (oryginał + kopia) oraz 

w wersji elektronicznej na płycie CD. 

6. Za moment złożenia wniosku uznaje się datę i godzinę wpływu wniosku do biura LGR. 

7. Biuro LGR rejestruje wniosek o powierzenie grantu i nadaje mu numer zgodnie z algorytmem 

przyjętym dla projektów grantowych i operacji grantowych. 

8. Wnioskodawca może wycofać złożony wniosek poprzez pisemne zawiadomienie LGR o 

wycofaniu wniosku. Wniosek skutecznie wycofany nie wywołuje żadnych skutków prawnych. 

Kopia wycofanego wniosku pozostaje w biurze LGR wraz z oryginałem pisma o jego wycofanie. 

9. Oficjalne zamknięcie listy złożonych wniosków następuje w dniu zakończenia terminu składania 

wniosków poprzez podkreślenie listy i podpisanie przez dyrektora biura LGR. 

10. LGR może odstąpić od konkursu na wybór wniosków o powierzenie grantu w przypadku 

niewystarczającej liczby złożonych wniosków, co skutkować będzie brakiem możliwości 

osiągnięcia celów projektu grantowego i wskaźników jego realizacji. W tej sytuacji LGR 

przeprowadzi ponownie konkurs w innym terminie. 

  

 

§ 12 

Wybór operacji do finansowania w ramach projektów grantowych 

 

1. Ocena wniosków obejmuje następujące etapy: 

1) Weryfikacja wstępna wniosku 

2) Weryfikacja zgodności operacji z celami LSR 

3) Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PO 

Rybactwo i Morze 

4) Ocena i wybór operacji wg lokalnych kryteriów wyboru. 

2. Weryfikacja wstępna wniosku o powierzenie grantu dokonywana jest przez pracowników biura 

LGR. Wynik weryfikacji wstępnej wniosku dokonywany jest na karcie weryfikacji wstępnej 

wniosku stanowiącej załącznik 1 do Procedury (Karta oceny i dokonania wyboru grantu, część A. 

Weryfikacja wstępna wniosku).  

3. Ocena zgodności operacji z celami LSR dokonywana jest przez pracowników biura LGR. Wynik 

oceny zgodności operacji z celami LSR dokonywany jest na karcie oceny stanowiącej załącznik 1 

do Procedury (Karta oceny i dokonania wyboru grantu, część B1. Weryfikacja zgodności operacji 

z celami LSR). 

4. Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie 

dokonywana jest przez pracowników biura LGR. Wynik weryfikacji dokonywany jest na karcie 

oceny stanowiącej załącznik 1 do Procedury (Karta oceny i dokonania wyboru grantu, część B2. 

Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PO 

Rybactwo i Morze). 

5. Tylko wnioski, które pozytywnie przeszły etapy oceny określone w ustępie 1 pkt 1,2,3 podlegają 

ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru i mogą być wybrane do dofinansowania. Decyzja o 

podleganiu, jak i o niepodleganiu dalszej ocenie podejmowana jest uchwałą Rady LGR. 

6. Rada dokonuje wyboru operacji spośród operacji, które uzyskały pozytywny wynik weryfikacji, o 

której mowa w ust. 2, 3 i 4. 

7. Wybór grantu dokonywany jest przez Radę na podstawie lokalnych kryteriów wyboru grantów. 

Wykaz lokalnych kryteriów wyboru grantów stanowi załącznik nr 3 do Procedury - Lokalne 

kryteria wyboru grantów.   

8. Posiedzenie Rady w sprawie dokonania wyboru wniosków grantowych w ramach LSR 

zwoływane jest i przeprowadzane zgodnie z Regulaminem Rady.  

9. Do postępowania w sprawie wyboru grantów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące:  

1) zachowania bezstronności w procesie wyboru operacji 

2) ustalenia wymaganego kworum i zachowania odpowiedniego parytetu w procedurze oceny i 

wyboru operacji 

3) rejestru interesów członków Rady.  

 

§ 13 



Zmiana lokalnych kryteriów wyboru grantów 

 

1.   Z inicjatywą zmian w lokalnych kryteriach grantów może wystąpić: 

1) Grupa minimum 3 członków Rady 

2) Zarząd 

3) Komisja Rewizyjna 

4) Grupa minimum 10 członków zwyczajnych lub mieszkańców obszaru LSR. 

2.   Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru powinien zawierać: 

1) oznaczenie działania, w ramach którego zmienia się lokalne kryteria wyboru grantu  

2) nazwę aktualizowanego, likwidowanego kryterium lub nowego kryterium, maksymalną liczbę 

punktów przyznawanych za to kryterium, możliwości wyboru odpowiedzi wraz z 

odpowiadającą im punktacją. 

 

§ 14 

Konsultacje społeczne zmiany lokalnych kryteriów wyboru grantów 

 

1. Wniosek o zmianę lokalnych kryteriów wyboru grantu jest poddawany konsultacjom społecznym 

z mieszkańcami obszaru LGR, co najmniej za pośrednictwem strony internetowej LGR, przez 

okres co najmniej dwóch tygodni.  

2. Po konsultacjach społecznych zmiany kryteriów wyboru operacji sporządzane jest sprawozdanie 

z konsultacji społecznych publikowane na stronie internetowej LGR. W sprawozdaniu znajduje 

się opis przeprowadzonych konsultacji społecznych, wykaz podmiotów uczestniczących w 

konsultacjach, główne wnioski zgłoszone podczas konsultacji i odniesienie się do nich przez 

LGR.  

3. Zmiana lokalnych kryteriów wyboru grantów operacji dokonywana jest przez właściwy organ 

wskazany w Statucie LGR. 

 

§ 15 

Zasady postępowania w sytuacji rozbieżnych ocen w ramach kryteriów 

 

1. Ustanawia się pracownika biura LGR oddelegowanego do pomocy podczas posiedzenia Rady, 

którego zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem procesu oceny i wyboru, 

poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. Po oddaniu wypełnionych kart pracownika 

biura oddelegowanego do pomocy podczas posiedzenia Rady sprawdza prawidłowość wyliczenia 

sumy punktów oraz poprawność wypełnienia danych dotyczących ocenianego wniosku. W 

przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub braku danych zgłasza Członkowi Rady informację 

o zasadności usunięcia nieprawidłowości. Braki lub nieprawidłowości oceniający może uzupełnić 

poprzez czytelne wpisanie poprawek, stawiając przy każdej naniesionej poprawce swój podpis.   

2. Pracownik biura oddelegowany do pomocy podczas posiedzenia Rady sprawdzają na bieżąco 

poprawność obliczeń i wypełnienia kart przez Członków Rady i informują Przewodniczącego 

Rady o wykrytych błędach, brakach lub innych nieprawidłowościach podczas wypełniania karty 

wyboru. 

3. Oddanie głosu w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów polega na wypełnieniu 

tabeli zawartej na „Karcie oceny grantu i dokonania wyboru grantu część C. Ocena i wybór 

operacji wg lokalnych kryteriów wyboru”. Wszystkie rubryki zawarte w tabeli muszą być 

wypełnione, w przeciwnym razie głos uważa się za nieważny. 

4. Pracownik biura oddelegowany do pomocy podczas posiedzenia Rady po zebraniu wypełnionych 

prawidłowo kart sumuje liczbę punktów przyznanych przez oceniających i sumę tą dzieli przez 

liczbę oddanych, ważnych ocen (średnia arytmetyczna, z dwoma miejscami po przecinku).  

5. W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny operacji według 

lokalnych kryteriów LGR Przewodniczący wzywa członka Rady, który wypełnił tę kartę do 

uzupełnienia braków. Członek Rady może na oddanej przez siebie karcie dokonać brakujących 

wpisów w kratkach lub pozycjach pustych oraz dokonać czytelnej korekty w pozycjach i kratkach 

wypełnionych podczas głosowania, stawiając przy tych poprawkach swój podpis.  



6. Pracownik biura LGR dokonuje weryfikacji wypełnionych kart oceny operacji informując 

Przewodniczącego o sytuacji rozbieżnych ocen w ramach kryteriów oceny. W przypadku 

wystąpienia rażących rozbieżności oceny w ramach kryteriów oceny Przewodniczący wzywa 

członków Rady do ponownej analizy dokonanej oceny. W razie konieczności odbywa się 

dyskusja.  

7. Wynik głosowania w sprawie oceny operacji według lokalnych kryteriów LGR dokonuje się w 

taki sposób, że sumuje się oceny punktowe wyrażone na kartach stanowiących ważnie oddane 

głosy w pozycji „SUMA PUNKTÓW” i dzieli przez liczbę ważnie oddanych głosów.  

 

§ 16 

Zasady postępowania w przypadku uzyskania przez operację takiej samej liczby punktów 

 

1.  W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej operacji takiej samej liczby punktów na podstawie 

kryteriów oceny o miejscu na liście operacji wybranych decyduje: 

1) procentowa wysokość wkładu własnego deklarowana przez wnioskodawców w stosunku do 

wysokości kosztów kwalifikowanych, zgodnie z zasadą: „im większy procentowy wkład 

własny, tym wyższe miejsce na liście”. 

2) wykorzystanie lokalnych zasobów, zgodnie z zasadą „im więcej lokalnych zasobów 

wykorzystuje operacja tym wyższe miejsce na liście”. 

2.  Jeżeli metoda selekcji opisana w ust. 1 okaże się nieskuteczna, o miejscu na liście operacji 

wybranych decyduje data i godzina złożenia wniosku w biurze LGR zgodnie z zasadą „im 

wcześniejsza data, godzina, minuta złożenia wniosku do biura LGR, tym wyższe miejsce na 

liście”. 

 

§ 17 

Lista przyznanych grantów  

 

1. Na podstawie wyników wyboru wniosków, tworzona jest lista ocenionych wniosków grantowych 

ustalająca ich kolejność według: 

1) liczby przyznanych punktów, 

2) a w przypadku operacji, którym przyznano tą samą liczbę punktów, o kolejności na liście 

ocenionych wniosków grantowych decyduje zasada opisana w § 16. 

2. Lista ocenionych wniosków grantowych, zatwierdzona stosowną uchwałą Rady, zawiera w 

szczególności: 

1) indywidualny numer wniosku grantowego, 

2) liczbę przyznanych punktów, 

3) kwotę proponowanego dofinansowania, 

4) określenie, które wnioski grantowe są zgodne z LSR i mieszczą się w kwocie dostępnych 

środków przeznaczonych na konkurs, 

5) określenie, które wnioski grantowe uznane zostały za niezgodne z LSR i nie podlegały ocenie 

wg. kryteriów wyboru grantów. 

3.  Pracownik Stowarzyszenia sprawuje nadzór nad przebiegiem oceny wniosków grantowych w 

zakresie zgodności konkursu z przepisami ustawy i regulaminem konkursu. 

4.  W stosunku do każdej  operacji będącej przedmiotem posiedzenia Rady podejmowana jest przez 

Radę decyzja w formie uchwały o wybraniu bądź nie wybraniu operacji do finansowania. 

5.  Każda uchwała powinna zawierać: 

1) informacje o wnioskodawcy operacji (imię i nazwisko lub nazwę, miejsce zamieszkania lub 

miejsce działalności, adres lub siedzibę, PESEL lub REGON lub NIP), 

2) tytuł operacji zgodny z tytułem podanym we wniosku, 

3) kwotę wsparcia dla wnioskodawcy, 

4) informację o wyniku oceny zgodności operacji z LSR i Programem, 

5) informację w zakresie spełnienia przez operację kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem 

oceny i podaniem liczby punktów otrzymanych przez operację, 

6) informację czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze 

wniosków, 



7) informację o decyzji Rady w sprawie wyboru do dofinansowania lub odmowa wyboru 

wniosku do dofinansowania. 

 

§ 18 

Informacja o wyniku oceny i przyznaniu grantu 

 

1. W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji, LGR: 

1) przekazuje wnioskodawcy pisemną informację o wyniku oceny w zakresie spełniania przez 

jego operację lokalnych kryteriów wyboru wraz z uzasadnieniem oceny i podaniem liczby 

punktów otrzymanych przez operację, a w przypadku pozytywnego wyniku oceny  - 

zawierającą dodatkowo wskazanie, czy operacja mieści się w limicie środków wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze wniosków, a jeśli operacja mieści się w limicie środków – również 

informację o tym, że zawarcie umowy o powierzenie grantu nastąpi po zawarciu przez LGR 

umowy o przyznaniu pomocy z Samorządem Województwa Podlaskiego, z tym że ostateczna 

kwota i zakres grantu mogą ulec zmianie; wzór pisma informującego o wyniku weryfikacji 

wstępnej wniosku/ przyznania grantu stanowi załącznik 4 do Procedury. 

2) zamieszcza na swojej stronie internetowej listę operacji wybranych, ze wskazaniem, które z 

operacji mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

powierzenie grantu. 

 

2. Jeżeli operacja : 

1) nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru, 

albo 

2) nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków 

wnioskodawca otrzymuje również pouczenie o możliwości wniesienia odwołania od decyzji 

Rady. 

 

 

§ 19 

Procedura rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć Rady w sprawie wyboru operacji do 

finansowania w ramach projektów grantowych 

 

1. Wnioskodawca ma możliwość złożenia do Rady odwołania od wyników oceny poprzez złożenie 

bezpośrednio w Biurze LGR pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania skanu 

pisma informującego o wyniku oceny za pośrednictwem poczty elektronicznej.  Wzór odwołania 

stanowi załącznik nr 5 do Procedury.  

2. Odwołanie to ma postać wniosku do Rady o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie 

operacji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji wymaga szczegółowego uzasadnienia. 

Rozpatrzenia takiego wniosku dokonuje niezwłocznie Rada. 

3. W przypadku wpłynięcia wniosków odwoławczych niezwłocznie potwierdza się datę wcześniej 

zaanonsowanego posiedzenia Rady w celu ich rozpatrzenia zamieszczając zawiadomienie na 

stronie internetowej LGR oraz przekazując informację pocztą lub pocztą elektroniczną, jeśli 

członek Rady taką posiada.  

4. Rozpatrzenie odwołania polega na dokonaniu przez Radę ponownej oceny na podstawie 

lokalnych kryteriów wyboru względem spełniania kryteriów wyboru, z uwzględnieniem 

okoliczności podanych w odwołaniu. Podczas rozpatrywania odwołania przepisy powyższe 

stosuje się odpowiednio. 

5. Uznaje się ocenę pierwotną dla wnioskodawcy, w przypadku, gdy w wyniku ponownej oceny 

przeprowadzonej  w ramach procedury odwoławczej członkowie Rady przyznaliby mniejszą 

liczbę punktów. 

6. Rozpatrzone odwołania zostają zamieszczone na liście rankingowej w tym samym naborze. 

7. Przewodniczący  może zaprosić do udziału w posiedzeniu eksperta, doradcę, których opinia w 

sprawie pozwoli na obiektywne rozpatrzenie odwołania i ponowną  ocenę operacji przy 

uwzględnieniu uzasadnienia odwołania wnioskodawcy. 

8. Odwołanie pozostawia się bez rozpatrzenia, jeżeli zostało wniesione: 



a) po terminie, 

b) przez podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania, 

c) nie w formie pisma przygotowanego komputerowo, 

d) bez podania numeru wniosku grantowego 

e) bez wskazania kryteriów wyboru grantów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza, 

wraz z uzasadnieniem, 

f) bez podpisu wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania 

- o czym wnioskodawca informowany jest pisemnie w terminie i zakresie przewidzianym 

przepisami prawa. 

9. Decyzje Rady podjęte w efekcie rozpatrzenia odwołań są ostateczne. 

10. Wniosek o powierzenie grantu, który w wyniku rozpatrzenia odwołania uzyskał liczbę punktów 

kwalifikujących go do objęcia wsparciem w danym naborze, zyskuje prawo dofinansowania. 

Może to spowodować skreślenie z listy operacji wybranych do dofinansowania, operacji o 

mniejszej liczbie punktów. 

 

§ 20 

Umowa o powierzeniu grantu  

 

1. Umowy o powierzenie grantu zawierane są po zamknięciu procedury wyboru 

Grantobiorców i po zawarciu przez LGR umowy o przyznaniu pomocy z Samorządem 

Województwa Podlaskiego (SW).  
2. Umowa o powierzenie grantu zawierana jest pomiędzy LGR a Grantobiorcami, których operacje 

zostały wybrane i mieszczą się w limicie środków dostępnych w naborze. (wzór umowy 

stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Procedury).  

3. Po zawarciu umowy o przyznaniu pomocy z SW, LGR wzywa wnioskodawców  

wybranych do dofinansowania i mieszczących się w limicie dostępnych środków do 

aktualizacji wniosku oraz dostarczenia dokumentów wymaganych do podpisania umowy 

o powierzenie grantu w terminie 7 dni od dnia wezwania. 

4. W przypadku, gdy czynności, o których mowa w ust 2 nie zostały dochowane w 

wyznaczonym terminie, LGR kieruje wezwanie do kolejnego na liście wnioskodawcy, 

jeżeli kwota uwolnionych środków pozwala na podpisanie umowy o powierzenie grantu. 

5. Umowa o powierzenie grantu podpisywana jest przez osoby upoważnione do 

reprezentowania grantobiorcy w miejscu i terminie wskazanym przez LGR. 
6. Zaproszenia do podpisania umowy powierzenia grantu zawierają w szczególności: 

1) kwotę przyznanego dofinansowania, 

2) miejsce i termin podpisania umowy o przyznaniu grantu, 

3) informację o prawie do odstąpienia od podpisania umowy powierzenia grantu, 

4) miejsce i termin obowiązkowego szkolenia dla grantobiorców, 

5) informację o odmowie podpisania umowy powierzenia grantu w przypadku niestawienia się w 

wyznaczonym miejscu i terminie oraz niepoinformowaniu LGR o braku możliwości stawienia się 

na jej podpisanie. 

6.  W przypadku: 

1) odmowy podpisania umowy powierzenia grantu z powodu, o którym mowa powyżej, lub 

2) odstąpienia grantobiorcy od podpisania umowy powierzenia grantu, lub 

3) rozwiązania umowy powierzenia grantu 

 - do podpisania umowy powierzenia grantu zapraszany jest kolejny wnioskodawca z listy 

wybranych grantów, który nie został zaproszony do podpisania umowy ze względu na 

wyczerpanie się puli dostępnych środków. 

 

§ 21 

Sprawozdanie z realizacji grantu i płatność grantu  

 



1. Grantobiorca składa wniosek o płatność w formie sprawozdania z realizacji grantu (wniosek 

sprawozdawczy) na formularzu udostępnionym przez Stowarzyszenie - zawierające w 

szczególności: 

a) wskaźniki produktu planowane do osiągnięcia, 

b) osiągnięte wskaźniki produktu, 

c) uzasadnienie nieosiągnięcia planowanych wskaźników, 

d) opis zrealizowanych zadań projektu, 

e) zestawienie poniesionych wydatków. 

2. Sprawozdanie z realizacji grantu podlega ocenie przez LGR. W przypadku konieczności 

pozyskania dodatkowych informacji i wyjaśnień warunkujących dokonanie płatności LGR 

wzywa Grantobiorcę do złożenia wyjaśnień. Wzór pisma w sprawie złożenia wyjaśnień stanowi 

załącznik 7 do Procedury.  

3. W przypadku akceptacji sprawozdania z realizacji grantu LGR dokonuje niezwłocznie płatności 

kwoty grantu wynikającej z umowy o powierzenie grantu.  

4. Przekazanie środków finansowych na numer rachunku bankowego podany w Umowie o 

powierzenie grantu następuje po podpisaniu jej przez wszystkie strony w terminie określonym w 

umowie. Wnioskodawca musi być jedynym posiadaczem wskazanego rachunku bankowego oraz 

jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków 

finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z 

dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. Nr 47, poz. 330 z późn. zm.) w 

sposób umożliwiający identyfikację poszczególnych operacji księgowych. 

 

§ 22 

Monitoring i kontrola realizacji grantów 

1. W trakcie realizacji projektu grantowego biuro LGR prowadzi monitoring operacji grantowych. 

2. Monitoring jest przeprowadzany w miejscu realizacji operacji w formie wizyt monitorujących u 

Grantobiorców podczas głównych wydarzeń realizowanych w ramach operacji  i dotyczy w 

szczególności wywiązywania się Grantobiorcy z zapisów umowy o powierzenie grantu. 

3. Z wizyty monitorującej sporządzana jest notatka w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, którą 

podpisują pracownik LGR dokonujący monitoringu oraz przedstawiciel Grantobiorcy. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji umowy, LGR wzywa Grantobiorcę do 

złożenia wyjaśnień i/lub usunięcia nieprawidłowości i/lub wykonania zaleceń z monitoringu w 

terminie 7 dni od podpisania notatki. 

5. Po weryfikacji przez LGR wniosku o rozliczenie grantu oraz sprawozdania z realizacji grantu w 

siedzibie Grantobiorcy przeprowadzana jest kontrola końcowa. 

6. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 5, są wykonywane przez co najmniej jedną osobę  

posiadającą imienne upoważnienie wydane przez LGR. Lista elementów do sprawdzenia podczas 

kontroli na miejscu grantu znajduje się w załączniku nr 7 do Procedury. 

7. Grantobiorca (Podmiot kontrolowany) umożliwia kontrolującym sprawne wykonywanie 

czynności kontrolnych. 

8. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół – w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. 

Obydwa egzemplarze podpisywane są przez kontrolujących oraz Grantobiorcę. 

9. Jeżeli wynik kontroli, jak i weryfikacja sprawozdania z realizacji grantu są pozytywne – również 

po złożeniu przez Grantobiorcę wyjaśnień i/lub usunięciu nieprawidłowości i/lub wykonaniu 

zaleceń pokontrolnych, pracownik LGR rekomenduje Zarządowi LGR operację do ostatecznego 

zatwierdzenia jej realizacji uchwałą. 

10. Wypłata środków dla Grantobiorcy nastąpi niezwłocznie po ostatecznym zatwierdzeniu operacji. 

 

 

§ 23 

Prawo dysponowania wizerunkiem, znakami graficznymi i towarowymi Grantobiorców 

 

LGR przysługuje prawo do wykorzystania wizerunku, znaków graficznych i towarowych 

Grantobiorców w materiałach informacyjnych o swojej działalności. 

 



§ 24 

Windykacja należności  

 

Windykacja nieuregulowanych należności powstałych w związku z realizacją niniejszej Procedury jest 

prowadzona bezpośrednio przez LGR i/lub za pośrednictwem sądu i komornika, oraz z zastosowaniem 

wszelkich innych środków przewidzianych przez prawo. 

 

§ 25 

Zmiana Procedury 

 

Zmiany Procedury wyboru i oceny grantów w ramach projektów grantowych wymagają uchwały 

Walnego Zebrania i są poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami obszaru LGR co 

najmniej za pośrednictwem strony internetowej LGR przez okres co najmniej dwóch tygodni. 

 


