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STOWARZYSZENIE PÓŁNOCNOKASZUBSKA LOKALNA GRUPA RYBACKA (PLGR) 
OGŁOSZA NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTÓW NR 4/2020/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 
 
Cel Szczegółowy LSR: Poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej poprzez rozwój oferty czasu wolnego oraz rozwijanie 
innowacyjnej oferty turystycznej w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru; Przedsięwzięcie: 1.3.3 Inicjatywy lokalne na rzecz 
zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej 
 

NABÓR DLA PODMIOTÓW SEKTORA SPOŁECZNEGO 
tj. organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną, które nie prowadzą działalności gospodarczej 

 
Termin składania wniosków o powierzenie grantu:  
30.10.2020 – 23.11.2020 r. 
 
Miejsce składania wniosków o powierzenie grantu:  
Biuro Stowarzyszenia Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, ul. Portowa 15, 84-120 Władysławowo, od 
poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:30; 
 
Tryb składania wniosków o powierzenie grantu:  

 Wnioski o powierzenie grantu należy wypełnić przy wykorzystaniu Generatora Wniosków - adres: 
https://aste.info.pl/plgr/granty/index.php 

 Wniosek z wymaganymi załącznikami musi być przesłany przez Generator Wniosków oraz złożony w wersji 
papierowej wraz z wymaganymi załącznikami w 2 egzemplarzach.  

 Wniosek składa się bezpośrednio w miejscu wskazanym w ogłoszeniu, osobiście albo przez pełnomocnika 
albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji.  

 Wersja papierowa i elektroniczna wniosku muszą być tożsame. 

 Złożenie wniosku o powierzenie grantu potwierdzane jest na pierwszej stronie przez pracownika Biura PLGR 
przyjmującego wniosek. 

 Do wniosku dołącza się dokumenty niezbędne do ustalenia spełnienia warunków powierzenia grantu oraz 
spełnienia kryteriów wyboru określonych w LSR (lub ich kopie) których wykaz określono w formularzu 
wniosku o powierzenie grantu oraz w załączniku nr. 3 do ogłoszenia. 

 Zaleca się, aby wniosek był trwale spięty i posiadał ponumerowane załączniki. 
 
Limit środków dostępnych w konkursie: 269 292,72 zł.  

Minimalna wysokość grantu: 5 tys. zł. 

Maksymalna wysokość grantu: 20 tys. zł. 

Intensywność pomocy: do 95 % kosztów kwalifikowalnych. 

Forma wsparcia: Refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Grantobiorcy mogą się także ubiegać  
o  wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych grantu w wysokości 36,37% wnioskowanej kwoty. 
 

Ramy czasowe, w których możliwa jest realizacja zadań projektu:  
od podpisania umowy o powierzenie grantu do 31 grudnia 2021 
 
Zakres tematyczny projektu grantowego: Zachowania dziedzictwa lokalnego, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 5 
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. 2015 poz. 1570, z późn. zm.) wdrażanego przez Przedsięwzięcie LSR: 1.3.3 
Inicjatywy lokalne na rzecz zachowania i wykorzystania unikatowych zasobów kultury i dziedzictwa kulturowego 
oraz wzmacnianie tożsamości lokalnej. 
 
Zadanie kwalifikujące się do wsparcia w ramach projektu grantowego: 
1) Projekty dotyczące wyposażenia organizacji tj.:  

- zakup strojów regionalnych,  
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- zakup instrumentów muzycznych, 
- zakup rekwizytów i wyposażenia służącego zachowaniu kultury i dziedzictwa kulturowego obszaru PLGR 
oraz wzmacnianiu tożsamości lokalnej. 

2) Przygotowanie i druk publikacji z zakresu dziedzictwa kulturowego/tożsamości lokalnej obszaru PLGR.   
3) Organizacja wydarzeń w zakresie promocji lokalnych produktów typu: jarmark, targ, warsztaty, wyłącznie w 

połączeniu z rejestracją produktu/produktów na liście Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Marszałkiem Województwa Pomorskiego. 

 
Warunki udzielenia wsparcia: 
1) Wypełnienie formularza wniosku w Generatorze Wniosków. 
2) Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie oraz w sposób podany w ogłoszeniu o 

naborze. 
3) Zgodność z zakresem tematycznym, terminem realizacji oraz kwalifikującymi się do wsparcia zadaniami 

wskazanymi w ogłoszeniu. 
4) Realizacja grantu przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR, przez osiągnięcie 

zaplanowanych wskaźników (zgodnie z załącznikiem 4 do ogłoszenia), 
5) Zgodność grantu z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020. 
6) Zgodność grantu z Lokalną Strategią Rozwoju PLGR na lata 2014-2020. 
7) Zgodność grantu z lokalnymi kryteriami wyboru oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów (40 pkt). 
 
Załączniki do ogłoszenia: 
1) Wzór wniosku o powierzenie grantu. 
2) Kryteria wyboru wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru. 
3) Wykaz dokumentów, które dołącza się do wniosku o powierzenie grantu. 
4) Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki w ramach projektu grantowego. 
5) Oświadczanie o promocji. 
6) Oświadczenie o gotowości do realizacji. 
7) Wzory oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
 
Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków oraz pozostałe dokumenty związane z 
realizacją grantu: 
1) Umowa o powierzenie grantu. 
2) Wniosek o rozliczenie grantu oraz sprawozdanie merytoryczne z realizacji grantu. 
3) Lokalna Strategia Rozwoju obszaru PLGR na lata 2014-2020 znajdują się w siedzibie Stowarzyszenia PLGR ul 

Portowa 15, 84-120 Władysławowo oraz na www.plgr.pl  
 
Data publikacji: 16.10.2020 
 

Biuro Stowarzyszenia PLGR zapewnia bezpłatną pomoc doradczą w zakresie przygotowania wniosku. 
Pytania należy kierować na adres email: biuro@plgr.pl lub  

telefonicznie: (058) 774-68-90; 722 224 585 
 
 

UWAGA !!! PLGR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO UNIEWAŻNIENIA NABORU NA KAŻDYM ETAPIE, W PRZYPADKU 
ZAGROŻENIA NIEZREALIZOWANIA ZAŁOŻONYCH CELÓW I WSKAŹNIKÓW PROJEKTU GRANTOWEGO. 

 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich lata 2014-2010 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Instytucja Zarządzająca Programem Operacyjnym Rybactwo i Morze – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
Materiał opracowany przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
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