
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRACTWO KUŹNIC” 

ogłasza NABÓR nr 1/2018/G 
w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

 
na projekt grantowy p.t. 

Wydarzenia i imprezy integrujące mieszkańców oraz promujące obszar LGD „Bractwo Kuźnic”  

 
Termin składania 

wniosków od 15.10.2018 r. do 30.10.2018 r. 

Miejsce składania 
wniosków 

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Bractwo Kuźnic” 
ul. Wolności 2, 42-262 Poczesna 

(I piętro, pokój nr 36, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 14.00) 

Limit dostępnych 
środków 100 000,00 zł 

Forma wsparcia Refundacja 
Kwota wsparcia dla 

jednego zadania Od 5 000,00 do 20 000,00 zł  

Zakres tematyczny 
projektu grantowego 

Zgodność z zakresem rozporządzenia1:  
 

 Zachowania dziedzictwa lokalnego 
 Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 
– zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 i 8 Rozporządzenia 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. 2017 poz. 772 i 1588). 

 

Cele i wskaźniki 
projektu grantowego 

Cel ogólny 1 

Wysoka jakość życia budowana na integracji 

mieszkańców, swobodnym dostępie do usług 

społecznych i poczuciu bezpieczeństwa 

Wskaźnik 
oddziaływania 

Liczba mieszkańców zaangażowanych we wdrażanie LSR  

Cel szczegółowy  1.2 Pogłębianie relacji łączących mieszkańców 

Wskaźnik rezultatu 
Liczba uczestników wydarzeń/imprez dla 

różnych grup wiekowych 
250 osób 2 

Przedsięwzięcie 1.2.1 Bractwo Aktywnych: zintegrowani w działaniu 

Wskaźnik produktu 

Liczba wydarzeń/imprez kulturalnych, 

rekreacyjno-sportowych dla różnych grup 

wiekowych 

5 sztuk 3 

 

Planowane do Wydarzenia kulturalne/imprezy integrujące mieszkańców  

                                                           
1 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 (Dz.U. 2015 poz. 1570, Dz.U. 2016 poz. 1390,  Dz.U. 2017 poz. 1588 ). 

 
2 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją zadania. 
3 Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją zadania. 



realizacji w ramach 
projektu grantowego 

zadania  

i promujące obszar LGD „Bractwo Kuźnic” 

Okres realizacji 
zadań w ramach 

projektu grantowego 
Od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do 30.09.2019r. 

Intensywność 
pomocy 

Do 100% kosztów kwalifikowalnych 

Limity obowiązujące 
w projekcie 
grantowym 

 Suma grantów przyznanych na etapie wyboru podmiotom wnioskującym, 
będącym jednostkami sektora finansów publicznych, wynosi maksymalnie 
20 % wartości projektu grantowego. 

 Limit środków na jednego Grantobiorcę w ramach projektów grantowych 
realizowanych przez LGD nie może przekroczyć 100 000 zł. 

Warunki uzyskania 
grantu 

(dofinansowania) 

 Zadanie musi spełniać warunki wskazane w rozporządzeniu ;  
 Zadanie (projekt) musi być zgodne z LSR, czyli z : 
    - warunkami weryfikacji formalnej, w tym z : 
       a) miejscem i terminem składania wniosku o powierzenie grantu, 
       b) zakresem tematycznym,  
       c) formą wsparcia, 
       d) terminem realizacji zadania, 
       e) innymi warunkami wsparcia wskazanymi w ogłoszeniu o naborze, 
    - warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów 
       Wiejskich na lata 2014-2020;      
    - celami i wskaźnikami LSR, czyli z  celem głównym, szczegółowym oraz 
       przedsięwzięciem LSR oraz realizuje co najmniej jeden wskaźnik  
       oddziaływania, rezultatu i produktu;   
 Zadanie musi zostać uznane za racjonalne; 
 Zadanie musi uzyskać minimum 12 punktów z kryteriów wyboru  

dla projektów grantowych. Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 24. 

Dodatkowe warunki 
uzyskania grantu 

Wybór wykonawców zadań dokonywany jest z zachowaniem zasady uczciwej 
konkurencji i równego traktowania wykonawców. Na etapie składania wniosku  
o powierzenie grantu premiuje się wnioskodawców którzy dokonali rozeznania 
cenowego i załączyli minimum 3 oferty cenowe na realizację poszczególnych 
pozycji kosztowych w zestawieniu rzeczowo-finansowym zadania. 

Wymagane 
dokumenty 

Wniosek o powierzenie grantu wraz z załącznikami. 

Miejsce 
udostępnienia 
dokumentacji 
konkursowej 

Wzory formularzy wymaganych dokumentów aplikacyjnych oraz kart oceny 
dostępne są w siedzibie LGD „Bractwo Kuźnic” lub na stronie 
www.bractwokuznic.pl 

Tryb składania 
wniosków 

 

Wniosek należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej wraz  
z załącznikami, zgodnie z wytycznymi do wniosku ( 2 oryginały lub 1 oryginał + 1 
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem oraz wersja elektroniczna na płycie 
CD). Komplet powinien być trwale spięty, np. w skoroszycie. Wniosek musi być 
złożony w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Wnioskodawca składa 
wniosek bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika lub osobę 
upoważnioną) w biurze LGD.  
 

Dokumenty oraz 
szczegółowe 
informacje  

 

Dokumenty oraz szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosku 
znajdują się w siedzibie oraz stronie internetowej LGD „Bractwo Kuźnic”: 
 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR)  
 Lokalne Kryteria Wyboru  
 Procedura wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych  
 Wzory kart oceny  
 Formularz wniosku o powierzenie grantu 
 Formularz umowy o powierzenie grantu  
 Formularz wniosku o rozliczenie grantu  

 

Nabór uzupełniający 1. LGD zastrzega sobie prawo uzupełnienia dokonanego naboru w ramach 

http://www.bractwokuznic.pl/


lub unieważnienie 
naboru 

Projektu Grantowego lub jego unieważnienia w sytuacji, gdy: 
a. w odpowiedzi na ogłoszony nabór Grantobiorców złożono większość 

wniosków niezgodnych z LSR, w tym z Programem, 
b. projekty objęte grantem wybrane do finansowania nie zrealizują wszystkich 

zaplanowanych w ramach Projektu Grantowego wskaźników, 
c. Zarząd Województwa Śląskiego dokona negatywnej oceny Projektu 

Grantowego lub będzie on wymagał znacznej ingerencji (zmiany)  
w odniesieniu do projektów objętych grantem wybranych przez Radę LGD, 

d. Grantobiorcy zrezygnują z realizacji zadań lub nastąpi rozwiązanie umów  
o powierzenie grantów. 

2. O unieważnieniu naboru lub ogłoszeniu naboru uzupełniającego decyduje 
Zarząd LGD w formie uchwały. Informacja taka każdorazowo jest upubliczniana 
za pośrednictwem strony internetowej LGD.  

3. Nabór uzupełniający jest jednoznaczny z powtórzeniem procesów  
i zachowaniem terminów zawartych w niniejszej Procedurze od momentu 
ogłoszenia naboru wniosków o powierzenie grantów do podjęcia uchwały 
zatwierdzającej listę wybranych Grantobiorców w naborze uzupełniającym.  

Oznacza to, że złożenie przez LGD wniosku o przyznanie pomocy na Projekt 
Grantowy do  Zarządu Województwa ulega również odpowiedniemu przesunięciu 
w czasie. 

 


